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_সন্কতন্ঞ স্বীন্ডাতি-_ 

আর্ট প্লেটে মুদ্রিত এলেক বেডসারের ছবিটি ব্রিটিশ 
ঈনফরমেশান সাভিসের সৌজন্টে প্রাপ্ত । 

আয়ান ক্রেগ ও রে-লিগুওয়ালের ছবি ছুটি মুদ্রণের অনুমতি 
দিয়েছেন “অস্টে লিয়ান নিউজ য্যাণ্ড ইনফরমেশান বুযুরো11” 

পি. সেনের স্টাম্পিং; অমরনাথের আউট ও মাঁনকাঁদের 
বোলিং-এর ছবিগুলির জন্যে যথাক্রমে ইংলগ্ডের “স্পোর্টস য্যাণ্ত 
জেনারেল,” “এসোসিয়েটেড ফটোস” ও “পি-এ রয়টার্স ”-এর 
নিকট খণম্বীকার প্রয়োজন । 

তথ্য সংকলন, চিত্র সংগ্রহ, চিত্রাঙ্কন, ও মুদ্রণ বিষয়ক নালা 

বিষয়ে এবারও সহায়ত। করেছেন একাধিক সদয় ক্রিকেট নিয়ামক, 
সমালোচক, সাংবাদিক, টেস্ট ক্রিকেটার, ক্রিড়ানুরাগী ও 

শুভানুধ্যাফী স্ুুহ্ধদ। তাদের নামের স্্রদীর্ঘ তালিকার মধ্যে নিয়োক্ত 
কয়টিবিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখযোগ্য ;_ সব পঙ্কজ গুপু, 
অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ, বেবী সর্বাধিকারী, প্রবীর সেন, দাতু ফাদকার, 
পন্থজে রায়, রবীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, জ্যেতিষচন্দ্র ঘোষ, অজিত গুপ্ত, 
বিভূতি গুহ ও প্রমথনাথ পাল। 



“মজার খেলা ক্রিকেট” ইতি পুরে প্রকাশিত “খেলাব রাজা 
ক্রিকেট”-এরই সগোত্র। একটি অপরটির পরিপূরক বলাই বিধেয়। 
প্রথম পুস্তিকার ভুমিকায় তা'র উদ্দেশ্য ও রচনা রীতি সম্পর্কে যা? 
বলা হয়েছে, বর্তমান পুস্তিকা সম্পর্কেও তা? সমান প্রযোজ্য । 
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যে-সব ছবির নীচে কিছু লেখা নেহ, 
সেগুলির পূর্ণ বিবরণ এক শ' আঠারো 
পৃষ্ঠায় চিত্র-পপ্চিয়ে দেওয়া হযেছে। 



বোজ্রানত্র ও ব্যাটসম্যানেত্র যুদ্ধ 

সাইকেলের যেমন ছুটো চাকা, কাচির যেমন ছু'খানা ফলা 

ক্রিকেটেরও তেমনি দুটি ভাগ,__ব্যাটিং আর বোলিং। একটা 
না হলে শুধু অন্যটা কাজে লাগে না । ছুটোই সমান দরকারী । 

অথচ বেশীর ভাগ সময়ই দ্রেখা যায়, ব্যাটি-এর উপর 
লোকের যতখানি নজর, বোলিং-এর উপরে ততখানি নয়। ছোট 
ছেলেরা খেলতে গিয়ে কে আগে ব্যাট করবে আর কতক্ষণ ব্যাট 

করবে তা নিয়ে কাড়াকাড়ি করে । বল দেওয়াটাকে তারা মনে 

করে শুধু খেটে মরা । বয়ঙক্ক লোকেরাও সাধারণত; ভালো 
ক্রিকেটার বলতে বোঝেন একজন ওত্তাদ ব্যাটসম্যান। যারা 

খেলা দেখতে যান তারা! যে-ব্যাটসম্যান রান তুলছে তার যতটা 

সুখ্যাতি করেন, যে-বোলার রান তুলতে দিচ্ছে না তার ততটা 

নয়। বোলিং এর চাইতে ব্যাটিং-এর কদরটাই যেন বেশী । 

আসলে কিন্তু ক্রিকেটে ব্যাটিং-এর চাইতে বোলিং-এর গুরুত্ব 
এক্ট্কু কম নয়। কারণ ব্যাটসম্যানের! যত বেশী রানই করুক 
না কেন, বোলারের! বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের আউট করতে 

না পারলে তো খেলা জেতা যায় না। ইংরেজীতে একটা কথা 

আছে,_ব্যাটসমেন সেভ ম্যাচেস, বোলারস উইন দেম। মানে 

ব্যাটসম্যানের! বীচায় হার, বোলারেরা জেতে ম্যাচ ! কথাটা মিথ্যা 
নয়। গত বছর বিলাতের টেন্ট খেলায় ভারতবর্ধ যে ইংলগ্ডের 



কাছে হেরেছে | ট ম্যানের মারান্মক বোলিং এর ফলে, হাটন বা 
গ্রেভনীর ব্যাটিং-এর জন্যে নয়। অস্টেলিয়া এবার হেরে গিয়েছে 
বেডসারের বলে। গত যুদ্ধের পরে টেন্ট খেলাগুলিতে ওয়েস্ট 
ইপ্ডিজ ও অস্ট্.লিয়! ইংলগ্ডের সঙ্গে জিতেছে রামাধীন, ভ্যালেপ্টাইন 
এবং লিগুওয়াল, মীলারের জন্য । আগের দিনেও বিলাতের মরিস 
টেট, ও হ্যারন্ড লারউড এবং অস্টেলিয়ার বিল ওরিলী ও ক্র্যারী 
গ্রিমেট তাঁদের দলকে অনেক টেস্ট ম্যাচ জিতিয়েছেন। 

বোলারের কৃতিত্বটা যে সহজে লোকের চোখে পড়ে না তার 

প্রধান কারণ এই যে, বোলিং-এর খুটিনাটি বোঝা বেশ শক্ত। 
ব্যাটসম্যান যখন বলটাকে বাউগ্ডারীতে পাঠায়, তখন তা খালি 
চোখেই দেখা যায়। ব্যাটসম্যান “হুক করেছে, কি, কাট 
করেছে অত-শত না বুঝলেও বাহবা! দেওয়া চলে। বেল উড়িয়ে 

বা স্টাম্প উপড়ে না ফেলা পর্যন্ত বোলারের বাহাছুরিটা সাধারণ 
লোকের কাছে স্পষ্ট হয় না। এমন কি, বল মারতে গিয়ে 
ব্যাটসম্যানের যখন ক্যাচ তুলে আউট হয়, তখনও বেশীর ভাগ 
দর্শক তা ব্যাটসম্যানের বোকামি মনে করে, বোলারের দক্ষতা 

নয়। বোলার যে নান! রকম কায়দায় বলটাকে মাটিতে পিচ 
খাওয়ায়, সুইং ব৷ স্পিন করায়, সে-সব সুন্ষম ব্যাপার মাঠের.বাঈদুর 
বসে ফিল্চ গ্লাস ছাড়! শুধু চোখে প্রায়ই দেখা যায় না, আর খেলা 

সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান না থাকলে বোবাও যায় না। কাজেই ভালো 

ব্যাটসম্যান যতটা হাততালি পায় ভালো বোলার ততটা নয়। 
খেলোয়াড়দের মধ্যেও বেশীর ভাগই বোলিং-এর চাইতে 

ব্যাটি-এ বেশী মন দেয়। তার একটা কারণ,__ভালো বোলার 



হওয়া খুবই শক্ত । ভগবান যাকে বোলার হওয়ার উপযুক্ত 
স্বাভাবিক ক্ষমতা দেননি, তার পক্ষে সত্যিকার ওস্তাদ বোলার 

হওয়া প্রায় অসম্ভব । পৃথিবীর সমস্ত বড় ক্রিকেটারই স্বীকার 
করেছেন যে, ভালো বোলারেরা সবাই জন্মে, তৈরী হয় না। 
বিলাতের জ্যাক হবস্ ( এখন যিনি সার জন হবস্) বলেন, “কেমন 

করে একটা ভালো স্টেক করতে হয়, সেটা একজন ভ্রিকেটারকে 
শিখিয়ে দেওয়। যায়। কিন্তু কেমন করে একটা মারাত্মক বল 

দিতে হয়, তা কাউকে শেখানো চলে না।”» ইংলগ্ের ক্যাপ্টেন 
আচি ম্যাকলারেন বলতেন, “খেলা শিখতে যার খুব আগ্রহ আছে, 

এমন একজন কিশোরকে যদি ঠিকমতো শেখানো যায়, তবে 
অবিরত অভ্যাস করে সে ব্যাটিং-এ খুবই উন্নতি লাভ করতে 
পারে। কিন্তু একজন সত্যিকার ওস্তাদ বোলার হতে হলে 

আগ্রহ, শিক্ষা ও অভ্যাস ছাড়া আরও কিছু থাকা চাই। সে হচ্ছে 

য্যাপ্টিচিউড অর্থাৎ বল দেওয়ার স্বাভাবিক ক্ষমতা ।৮ 

গান-বাজনার সঙ্গে তুলনা! করলে বিষয়টা বোঝা আরও সহজ 
হবে। ব্যাটিং হচ্ছে, সেতার, এক্রাজ, পিয়ানো) তবল! ইত্যাদি 

বাগ্ধযন্ত্রের মতো । প্রতিভা না থাকলেও অনেকদিনের অভ্যাসে 

সেঞ্লি বাজাতে শেখা যায়। বোলিং হলো,_-গান। গলায় 

সুর না থাকলে হাজার চেষ্টায়ও গায়ক হওয়া যায় না। 
অনেকেই হয়তো ভাববে, বোলার যদি তৈরী করা না. চলে, 

তবে আর বোলিং শেখাবার চেষ্টা কেন? তার জবাবে আবার 
সঙ্গীতের তুলনাটাই দিতে হবে। গলায় স্থুর না থাকলে গাইয়ে 
হওয়া যায় না এ যেমন সত্যি, শুধু গলায় স্থর থাকলে যে বড় 

৩ 



গাইয়ে হয় না এও তেমনি জান! কথা। স্ুুরালো লোককেও অনেক 
দিন ধরে গলা সাধতে হয়, রাগ-রাগিনী শিখতে হয়, তাল লয় 

অভ্যাস করতে হয়। অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র বা পঙ্কজ মল্িককে 

সুষ্টিকতণ গানের গলা দিয়েছেন। শিক্ষা ও অভ্যাসের দ্বারা তারা 
তাঁদের সেই স্বাভাবিক ক্ষমতা কাজে লাগিয়েছেন। তাই তারা 

আজ এমন নামজাদা! গায়ক । যে সকল তরুণ খেলোয়াড়ের মধ্যে 

বোলিং-এর ফ্যাপ্টিচিউড আছে, তারা ঘদি বই পড়ে, অন্যকে বল 
দিতে দেখে, বা কোচের কাছে বোলিং শেখে এবং যথেষ্ট প্র্যাকটিস 

করে তবেই তারা ভবিষ্যতে সুদক্ষ বোলার হতে পারবে । 

কিন্তু বোলিং প্র্যাকটিস সুরু করার আগে একটা কথা ভালো 
করে বোঝা দরকার, বোলারের কাজ কী। ব্যাটসম্যানের 

উদ্দেশ্য যেমন আউট না হয়ে রান করা, বোলারের উদ্দেশ্য তেমনি 

ব্যাটসম্যানকে রান করতে না দেওয়। এবং আউট করা । আসলে 

ক্রিকেট খেলাটাই হলো ব্যাটসম্যান আর বোলারে ফুদ্ধ। 

ব্যাটসম্যানের অস্ত্র হলো ব্যাট, আর বোলারের অস্ত্র,_বল। যুদ্ধে 

নানা ফন্দী-ফিকির খাটিয়ে শত্রুকে কাবু করতে হয়। ব্যাটসম্যানকে 
অসুবিধায় ফেলতে বোলারও নানা ভাবে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা 
করে। ব্যাটসম্যানকে সে বলের ধরন বুঝতে দেয় না, লোভ 
দেখিয়ে বিপদে ফেলে, ব্যাটসম্যানের ছুর্বলতা বুঝে নিয়ে সেদিক 

দিয়ে আক্রমণ করে । কাজেই বোলার শুধু কলের মত বল দিয়ে 

গেলেই উইকেট পায় না, তাকে অনেক মাথা খাটাতে হয়। 

এ জন্যেই ইংরেজীতে বলে-_«এ বোলার ডাজ নট বোল উইথ 
হিজ আণ্ন ওনলী, হি বৌলস উইথ হিজ হেড অলসো |” 
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চিব্রেকশান ও লেংথ 

পাড়ার্ায়ে ছেলেরা পাঠশালা থেকে বাড়ি ফেরার সময় 
চিল ছুঁড়ে পথের ধারের গাছ থেকে পেয়ারা পেড়ে খায়। 

কোনো কোনো ছেলে আছে যাদের তাক খুব নিভুল, টিল 
ছুঁড়লেই পেয়ারা বৌট৷ ছি'ড়ে টুপ করে তলায় পড়ে। আবার 
কারো বা কেবল টিল ছোড়াই সার হয়, একটাও ফল মেলে না। 

তার কারণ পেয়ারার গায়ে লাগাতে প্রথমে টিলটাকে উপযুক্ত 
দুরত্বে ছোড়া চাই। এই দুরত্বকে ইংরেজীতে বলে লেখ 
(16707) | দুরত্ব বেশী হলে টিল পেয়ার! ছাড়িয়ে উচু দিয়ে চলে 

যাবে। কম হলে তার নাগালই পাবে না। আর চাই 

নিশানা । ইংরেজীতে তাকে বলে ডিরেকশান (৭1760692) | 

ডিরেকশান ঠিক না হলে লে উপযুক্ত হলেও ঢিল পেয়ারাটার 
ডাইনে বা! বায়ে গিয়ে পড়বে, তার গায়ে লাগবে না । 

(বালিং আসলে টিল ছোড়ারই রকমফের । ইট পাটকেলের 

বদলে বোলার একট! নির্দিউ মাপের বল ছোড়ে। অবশ্য 

পাঠশালার এ ছেলেদের মতো সে যতথানি ইচ্ছা কাছে এগিয়ে 

বা যে-কোনো জায়গায় দাড়িয়ে বল ছু'ড়তে পারেনা । স্টাম্পের 

পাশে কয়েকটা দাগের ভিতর থেকে তাকে বল দিতে হয়। 

যে-ভাবে ইচ্ছা! সে-ভাবে ছ্োোড়াও চলে না, হাত ও পা কখন 
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কোথায় কী ভাবে থাকবে তার নিয়ম বাধা আছে। তা হলেও 
মোটামুটি বলা যেতে পারে যে, ছেলেদের টিল ছোড়ার লক্ষ্য যেমন 
গাছের ফল, বোলারের বল দেওয়ার লক্ষ্য তেমনি উল্টো দিকের 
উইকেট । কাজেই বোলারের পক্ষেও সব চেয়ে দরকারী হলো 

লেখ ও ডিরেকশান। এই ছুটোকে একসঙ্গে ইংরেজীতে বলে 

য্যাকিউরেসী (৪০০এ7৪০%)। বোলারের ফ্যাকিউরেসী না থাকলে 

সুইং স্পিন আর যত গুণই থাক না! কেন, সমস্তই বৃথা । 
এক দিক দিয়ে কিন্তু ছেলেদের টিল ছোড়া আর বোলারের 

বল দেওয়ার মধ্যে একটা মস্ত তফাৎ আছে। সেটা এই যে, 

গাছের ডালে পেয়ারা আর নীচে মাটিতে ছেলেদের মাঝখানে 
আর কোনো আড়াল নেই। বোলার আর উইকেটের মধ্যে আছে 

স্টাইকার ব্যাটসম্যান। সে তার ব্যাট চালিয়ে বল থেকে 
উইকেট আগলে রাখে । কাজেই সাধারণ টিল ছুড়ে পেয়ারা 

পাড়ার মতো স্টাম্পের উপরে বলটা ফেলার চেষ্টা করলে 
উইকেট ভাঙ্গবে না । বোলারকে নানা রকম কৌশল করতে হয় 

যাতে ব্যাটসম্যানের ব্যাট এড়িয়ে বলটা গিয়ে উইকেটে লাগে। 

সেই কৌশলের প্রথম ধাপ হলো এমন ভাবে বল দেওয়া 
যাতে তার ডিরেকশানটা উইকেট-মুখো হবে কিন্তু সোজা 
গিয়ে স্টাম্পের উপরে না পড়ে আগে একবার ব্যাটসম্যানের 
সামনে মাটিতে পড়ে শেষে স্টাম্পের দিকে যাবে। ক্রিকেটে 
ব্যাটসম্যানের সামনে এই মাটিতে বল ফেলার নাম পিচ খাওয়ানো । 
পিচ খাওয়ানোর সুবিধা এই যে, তাতে বলটা এদিক ওদিক 

বেঁকে যায়। কোনোটা ছিটকে উপরে ওঠে, কোনোটা বা 
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লাটিমের মতো ঘুরপাক খেতে খেতে উইকেটের দিকে ছোটে । 

ফলে বল ব্যাটসম্যানের ব্যাটের এপাশ ও-পাশ বা উপর-নীচ 

দিয়ে গলে উইকেটে লাগে। বোলার বিভিন্ন আঙ্গুল ও হাতের 

কব্জি নানা ভাবে মোচড় দিয়ে, বা বলের সেলাই করা অংশ-_ 

ইংরেজীতে যাকে বলে সীম ($০917))--তাঁ কাজে লাগিয়ে ইচ্ছা 

মতে! এই লাফানো, বাঁকানো ও ঘুরপাক খাওয়া কম-বেশী করতে 

পারে। পরে এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত করে বলবো । 

বোলার কোনো সময়েই পিচ না খাইয়ে বল দিবে না, এমন 

নয়। প্রত্যেক ম্যাচেই বোলার ছু-একটা বল একেবারে 

সোজা স্টাম্পের উপর ফেলতে চেষ্টা করে । তাকে বলে ফুল 
টস (০1 0933) 1 ব্যাটসম্যান যখন প্রথম ব্যাট করতে 

নেমেছে, টাইমিং-এ ভুল করে সে তখন একটা ফুল টস বলে 

অনেক সময় আউট হয়ে যায়। কিন্তু বোলার প্রায় সর্বদাই 

বলকে মাটিতে পিচ খাইয়ে নেয়। কারণ মাটিতে না পড়লে 
বলটা তেমন বেঁকে যায় না। বোলিং-এ লেখ বলতেও বোঝায় 

বোলারের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে বলটা যেখানে পিচ খাচ্ছে 

সেই দূরত্বটুকু। 
একদিক দিয়ে টিল ছুঁড়ে পেয়ারা ফেলবার চাইতে বোলারের 

কাজটা অনেক কঠিন । অন্যদিক দিয়ে বোলারের আবার কতগুলি 

হববিধাও আছে। সব চেয়ে বড় সুবিধা এই যে, বলটা স্টাম্পে 
না লাগিয়েও সে তার কাজ হাসিল করতে পারে। কারণ 

বোলারের আসল উদ্দেশ্য হলো ব্যাটসম্যানকে আউট করা। 

বল দিয়ে স্টাম্পের মাথার বেল ফেলে দেওয়া আউট করার একটা 
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ভালো উপায় সন্দেহ নেই। কিন্তু সেটাই একমাত্র উপায় নয়। 
তা ছাড়।৷ বোলার একা নয়, তার সঙ্গে একজন উইকেট কীপার 

আর ন'জন কিল্ডার মাঠে আছে যারা নানাভাবে ব্যাটসম্যানকে 

আউট করার কাজে তাকে সাহায্য করে । 
মোটামুটি এই কটা উপায়ে একজন ব্যাটসম্যান আউট 

হয় 

১। বোল্ড (১০1০৭) অর্থাৎ বোলার যখন বল দিয়ে উইকেট 

ভেঙ্গে দেয় 

২। কট. (০৪:10 অর্থাৎ ব্যাটসম্যানের ব্যাটে লেগে বলটা 

যখন শুন্যে উঠেছে তখন ফিল্ডারদের মধ্যে কেউ যদি তা 

লুফে শেয়? 
৩। স্টাম্পড্ (504270০0) অর্থাৎ ব্যাটসম্যান বলটাকে পিটাতে 

গিয়ে ধখন তার পিছনের পা পপিং ক্রীজের বাইরে নিয়ে 

গিয়েছে তখন উইকেট কীপার যদি বল ছুঁড়ে উইকেট 
ভেগে দেয়, 

৪1 হিট উইকেট (71 ৬1০160 অর্থাৎ ব্যাটসম্যান যদি বল 

পিটাতে গিয়ে ব্যাট বা নিজের শরীরের কোনো অংশের 

ঘায়ে স্টাম্পের মাথা থেকে বেল ফেলে দেয় ; রর 
৫1 রান আউট (1) 906) অর্থাৎ রান নেওয়ার সময় 

ব্যাটসম্যান পপিং ক্রীজের ভিতরে তার ব্যাট রাখার 

আগেই যদি ফিল্ডার বল ছুঁড়ে উইকেট ভেঙ্গে দেয়। 

ছোট ছেলেদের খেলায়, বা স্কুলের ম্যাচে অনেক 

ব্যাটসম্যানই বোল্ড আউট হয় বটে। কিন্তু বড়দের খেলায়, 
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বিশেষ করে পাকা ব্যাটসম্যানেরা যখন খেলে, তখন বোল্ড 

আউটের সংখ্যা কম হয়। বিলাতের বিশেষজ্ঞরা অনেক পরীক্ষা 
ও হিসাব করে দেখতে পেয়েছেন যে, সাধারণতঃ প্রথম শ্রেণীর 

ক্রিকেট খেলায় এক শ' জন ব্যাটসম্যানের মধ্যে মাত্র তেত্রিশ 

জন হয় বোল্ড আউট । পঞ্চাশ জন কট আউট । ম' জন 

এল. বি. ডব্লিউ । বাকী আট জন স্টাম্পড্ ও রান আউট । 

এতক্ষণ যে পাচ রকম আউটের কথা বলেছি তার 

একমাত্র শেষেরটা বাদ দিলে আর সবগুলিতেই কিন্তু বোলারের 

হাত থাকে । ক্যাচ লোফাটা ফিল্ডারের কৃতিত্ব, স্টাম্পড্ করতে 
পারা উইকেট কীপারের বাহাদুরি তাতে সন্দেহে নেই। কিন্তু 

বোলারকেই এমনভাবে বল দিতে হয় ঘাতে ক্যাচ ওঠে, বা 
ব্যাটসম্যান এগিয়ে মারতে গেলে বল কক্কে যায়। যে-সময় ব্যাটে 

লাগানো উচিত তার আগেই যখন ব্যাটসম্যান ব্যাট চালায়, কিন্বা 

হঠাৎ বেঁকে যাওয়ার জন্য বলটা যখন ব্যাটের মাঝখানে না লেগে 
কিনারায় লাগে তখনই ক্যাচ ওঠে । হিট উইকেট ও বেশীর ভাগ 

হয় তখন, যখন বোলার এমন বল দেয় যা মারতে গিয়ে ব্যাটসম্যান 
শরীরের ভারসাম্য অর্থাৎ ব্যালেন্ন হারিয়ে ফেলে । 

, এর আগে বলা হয়েছে যে, বোলিং-এর পক্ষে সব চেয়ে 

দরকারী হলো সঠিক ডিরেকশান ও লেখ । এখন কেউ কেউ 

হয়তো প্রশ্ন করবে, বলটা ঘদি মোজা! স্টাম্পের উপরে না ফেল! 

হয়, তবে লে নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার কী ? প্রথমে পিচ 
খেয়ে তারপরে স্টাম্পে গিয়ে লাগবে এই যদি উদ্দেশ, তবে 
র্যাটসম্যানের সামনে যে-কোনো জায়গায় বলটা পিচ খেলেই তে৷ 

৪ 
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টলে। তা হলে কোনো বলকে “গুড লেখ” আর কোনো বলকে 

“ব্যাড লেংখ” বলারই বা মানে কী? 

এ বই-এর গোড়াতেই বলা হয়েছে বোলার আর ব্যাটসম্যানে 

সর্বদাই একটা লড়াই চলতে থাকে । বোলার যেমন ব্যাটসম্যানকে 

আউট করবার জন্য বলটাকে পিচ খাইয়ে বাঁকিয়ে, ঘুরিয়ে, লাফিয়ে 
দেয়, ব্যাটসম্যানকেও তেমনি সে-বিপদ কাটাবার জন্য উপযুক্ত 

কায়দা বের করতে হয়। সে-কায়্দার একটা হলো বা পা এগিয়ে 

দিয়ে বলট! যেখানে পিচ খাচ্ছে সেখানেই ব্যাট এগিয়ে ধরা, যাতে 
বলটা পিচ খেয়েই ব্যাটের গায়ে লাগে । বেঁকে বা সরে যাওয়ার 

আর অবকাশ ন| পায়। দ্বিতীয় উপায় হলে! ডান পা পিছিয়ে 

নিয়ে বলটা বেঁকে কোন দিকে যাচ্ছে তা ভালো করে দেখে সে 

অনুযায়ী ব্যাট চালানো । 

বলটা যদি ব্যাটসম্যানের কাছাকাছি পিচ খায়, তবে সে- 
বলের নাম হয় হাফ ভলী (17916 ৬০115 ) | ব্যাটসম্যান প্রথম 

উপায়ে সে-বল ঠেকায় । তাকে বলে ফরোয়ার্ড প্লে (091৮219 

0] )। আর যদি বলটা ব্যাটসম্যান থেকে অনেকটা. দূরে পিচ 
খায়, তবে তাকে বলে শট পিচ বা লং হপ (19728 1১92)। 

ব্যাটসম্যান তখন পিছিয়ে খেলে, সে-বল আটকায়। “খেলার 
রাজা ক্রিকেট” বইতে এ-বিষয়টা খুব বিস্তৃত করে বলা হয়েছে। 

এগারো! নম্বর পৃষ্ঠায় এক নম্বর ছবিটা দেখলে কোনখানে পিচ 
খেলে বলের কী নাম হয় তা বোঝা যাবে। 

মোটের উপর এইটে বোঝা যাচ্ছে যে, ব্যাটসম্যানকে বিপদে 

ফেলতে হলে এমন বল দিতে হবে যা এগিয়ে খেলা উচিত, কি, 
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পিছিয়ে খেলা উচিত তা নিয়ে ব্যাটসম্যানকে ভাবনায় পড়তে 

হয়। ব্যাটসম্যান দোমনা হলেই ঠিক সময়ে ও ঠিকভাবে ব্যাট 

বলে লাগাতে পারে না । তার ফলে, হয় বল ফক্কে গিয়ে স্টাম্প 

উড়িয়ে নেয়, নয় তো ব্যাটের আনাচে-কানাচে লেগে ক্যাচ ওঠে। 

লং হপ 

( স্টেট ) 

২ € ৫9 লংহপ 
লৈ (অফ 

গুড লেন বলে 

রই খানে 
ধর্গভ খাসা 

হাফ ভলী 

( স্টেট) 

ভলী €ট ৩ (ট হায়ত্দী 
লি ও 

৯২প্ুয়র্বার 

ফুলটস ₹ 

১ নং ছবি। 

কোন্ বল কোথায় পিচ খায়। 

সুতরাং ব্যাটসম্যানের পক্ষে 

অন্ুবিধার বল হলো সেটি, 
যেটি হাফ ভলী আর লং 

হপের মাঝামাঝি জায়গায় 
পিচ খায়। সেটিই হলো 

গুড লেখ বল। 

ঠিক কোনখানটায় পড়লে 

বল গুড লেখ, তা পিচের 

মধ্যে ইঞ্চি মেপে দাগ কেটে 

দেওয়া চলে না। কারণ 

একজন বেঁটে ব্যাটসম্যানের 

মামনে বলটা যেখানে পিচ 

খেলে তাকে গুড লেখ 

বলা হবে, একজন খুব 

লম্ঘ। ব্যাটসম্যানের বেলায় 
সেখানে পিচ খেলে তা আর 

গুড লেখ নয়। কারণ সে 

ভার লম্বা পা বাড়িয়ে দিয়ে অনেকটা দুরে ব্যাট এগিয়ে 

ধরতে পারে। 

*৯ 

সুরা তার কাছে এ বলটা হয়ে দাড়ায় হাফ 



ভলী। ব্যাটসম্যানের খেলার ধরন অনুসারেও বলের লেখ কম 

বেশী করতে হয়। হযে-ব্যাটসম্যান ব্যাক প্লেতে কাচা, তার 

কাছে একটু শট অর্থাৎ লং হপ বলই হবে গুড লেখ। আর 
ফরোয়ার্ড খেলাটা যার ভালো আসে না, সেই ব্যাটসম্যানের 

পক্ষে একটু হাফ ভলী বলই হয়ে দীড়াবে গুড লেখ । 
বলের গতি দিয়েও গুড লেখ বলের পিচ খাওয়ার জায়গাটার 

অদূল বদল হবে। খুব ফাস্ট বল ব্যাটসম্যান থেকে একটু বেশী 
দুরে পড়লেও গুড লেখ । কিন্তু পলো বল সেখানে পিচ খেলে 
হবে লং হপ। 

খেলার পিচটার উপরেও গুড লেংথের রকম ফের নির্র 

করে। মাটি এবং তার উপরে ঘাসের অবস্থা উত্যাদির জন্য 

কোনো পিচে বলটা পিচ খেয়ে অনেকটা আস্তে হয়ে যায়। 

সেখানে বলকে গুড লেখ করতে হলে ব্যাটসম্যানের একটু বেশী 
কাছে ফেলতে হবে । আবার যে-পিচে বল পড়ে, বলের গতি 

বেড়ে যায়, সে পিচে বলটাকে একটু পিছিয়ে অর্থাৎ ব্যাটসম্যানের 
কাছ থেকে বেশী দূরে ফেলতে হবে । 

বোলিং-এর অন্য সুন্ম কৌশলগুলি না জেনেও শুধু লেখ 
বজায় রেখে একজন বোলার ব্যাটসম্যানকে অনেকক্ষণ দাবিয়ে 

রাখতে পারে । অফস্টেলিয়ায় পিচ খুব শক্ত । নামকরা স্লো 

বোলারেরাও সেখানে বলকে সর্বদা খুব বেশী স্পিন খাওয়াতে 

পারে না। বিলাতের উইলফেড রোডস ও জে, সি. হোয়াইট 

সেখানে শুধু গুড লেখ বল দিয়েই অনেক চৌকশ ব্যাটসম্যানকে 
অন্থবিধায় ফেলেছেন । 



বোিং-এন্র মুল কৌশল 

একদল বোলার আছে যারা খুব জোরে বল দেয়। তাদের 

বলে ফাস্ট বোলার । অন্যদল প্লো বোলার, তারা বল দেয় 
খুব আস্তে । আর একদল আছে এই ছু” এর মাঝামাঝি । তাদের 

বল কাস্ট বোলারের চাইতে আস্তে অথচ ক্লো বোলারের চাইতে 

জোরে । তাদের নাম মিডিয়ম পেস বোলার । এই তিন জাতের 

মধ্যেও আবার রকমারি আছে। কোনো বোলার বেশীর ভাগ 
দেয় ইন সুইঙ্গার, কোনো বোলার দেয় আউট স্ুউঙ্গার। কেউ 
দেয় টপ স্পিন। কারো বল অফ ব্রেক, কারো লেগ ব্রেক, কারো 

বা গুগলী | 
কিন্তু বল যে রকমেরই হোক না কেন, প্রত্যেক বোলারকেই 

প্রথমে কয়েকটা মুল কায়দা শিখতে হয়। সেগুলিকে বলে 

বেসিক গ্যাকশান (18516 20007) 1 বেসিক গ্যাকশান 

পুরোপুরি রপ্ত হয়ে গেলে তার পরে বিভিন্ন ধরনের বল দেওয়া 

শেখা যায়। বেসিক য়্যাকশান যেন বোলিং-এর ম্যটি.কুলেশান 
বা স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা । ভবিষ্যতে ডাক্তার, উকীল, এঞ্রিনীয়র 

যাই কেন না হওয়ার সাধ থাক, সবার আগে যেমন এ পরীক্ষাটা 

পাশ করতেই হবে, তেমনি সুইং বো।লং বা ।স্পন বোলিং মাই 
কেন না লক্ষ্য হোক, প্রথমে বেসিক র্যাকশানটা ভালো 
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অভ্যাস হওয়া চাই। বেমিক য্যাকশান বলতে বোঝায় চারটি 

বিষয় ৮ 

১। গ্রিপ (৪্র10) অর্থাৎ বলটাকে কী ভাবে হাতে 

ধরতে হয়, 
২। রান-আপ (17010-019) অর্থাৎ বল হাতে নিয়ে পিছন 

থেকে বোলিং ক্রীজ অবধি দৌড়ে আসা, 
৩। ডেলিভারী (৭০11৮০7 ) অর্থাৎ হাত থেকে বলটা 

ছাড়ার কৌশল, 
৪ | ফলো-থ, (09119৮৮ 01):9019]) ) অর্থাৎ হাত থেকে 

বলট। ছাড়া পাওয়ার পরে হাত-পা ও শরীরের 

গতি সামলানো । 

প্রত্যেকটি বিষয়ই এত দরকারী আর এত নিখুঁত ভাবে 

শিখতে হয় যে, তাদের সম্পর্কে আলাদা করে? না বললে নয়। 

১ 



গ্লিপ 

কমলালেবু, আপেল, নাশপাতি ইত্যাদি ছোট গোল ধরনের 

জিনিষ আমরা হাতের মাঝখানে রেখে পীচটা আঙ্গুল দিয়ে ঘিরে 
ধরি। কারণ আঙ্কুলের (৫ ০2 
ডগাগুলি ভিতরের দিকে |] 7 
কাকালে হাতেরতেলোটা . ূ 
একটা বাটির মতো হয়, 
তাতে গোল জিনিষটা ঞ 
বেশ লাগসই হয়ে বসে। 

ক্রিকেট বলকে কিন্তু 

ওভাবে ধরলে চলবে 

না। বোলারকে বল 

ধরতে হয় শুধু আঙ্গুল 

দিয়ে আলতো ভাবে 

যাতে বল আর হাতের বীনা 
তেলোর মাঝখানে ভুল গ্রিপ। বল দিতে 
ঘা ঘট ফাক থাকে। এভাবে বল ধরতে নেত । 

পরের পৃষ্ঠায়, তিন নম্বর ছবিটার মতো । ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গুল বলের 
সেলাইটার এ-পাশে ও-পাশে রেখে, ডাইনে বাঁয়ে মোচড় দিয়েই 
বোলার বলকে নানাদিকে বাকায়, লাফায় ও ব্যাটসম্যানকে ঠকায়। 

৯৫ 



ছেলেদের হাত ছোট, তাই গোড়াতে শুধু আঙ্গুল দিয়ে 

বলটা ধরতে হয়তো একটু অস্ত্বিধা হতে পারে। কিন্ত 

৩ নং ছবি 

ঠিক গ্রিপ। বলকে 
শুধু আঙ্গুল দিয়ে ধরা 
হয়েছে । বল হাতের 

তেলো ছোয় নি। 

কয়েকদিন প্র্যাকটিস করলেই অসুবিধা 
দূর হবে। 

একটা কথা আগেই বলে রাখা 

দরকার । ক্রিকেটে প্রমাণ সাইজ 

একটা বলের ওজন হলো সাড়ে 

পাঁচ থেকে পৌনে ছয় আউন্দের 

মতো । তার পরিধি নয় ইঞ্চির 

চাইতে সামান্য একটু কম। 
কিন্তু ব্যাটিং-এর বেলায় যেমন 

ছোটদের বড় মাপের ব্যাট ব্যবহার 
করতে নেই, বল দেওয়ার সময়ও 

তেমনি তাদের প্রমাণ সাইজের বল 

নিয়ে খেলা উচিত নয়। চোদা 
বছরের কম বয়স্ক ছেলেরা পৌনে 

পাচ আউন্দের বেণী ভারি বল নিয়ে 
কক্ষণও খেলবে না। খেললে শুধু 

যে ভালো বোলার হতে বিদ্ধ ঘটে তা নয়, তাদের স্বাস্থ্যও 
খারাপ হয়। 

১৬ 



নান-আপ 

বোলারের দিকটায় স্টাম্পের 

ছু'ধারে চার ফুট করে লম্বা 

পপিং ক্রীজের মতো দাগ টানা 

থাকে। তার নাম বোলিং 

ক্রীজ (০০৮১1176  0:6858) | ৪ নং ছবি 

বোলিং ক্রীজের ছু'মাথায় রান-আপের গোড়াতে শরীর 
র্ সামনে ঝুঁকে আছে। 

অফে ও অনে, সমকৌণভাবে বোলারের সমুখের লাইনটা 

আর ছুটো ছোট দাগ থাকে। বোলিং ক্রীজ। বা দিকের 
ছোট লাইনট] রিটার্ন ব্রীজ। 

সে-দাগকে বলে রিটার্ন ক্রীজ 

(600 0689০) | এই রিটার্ন ক্রীজ ও বোলিং ক্রীজের 

ভিতরে পিছনের পা রেখে বোলারকে বল দিতে হয়। স্টাম্প 
তিনটি সাধারণতঃ থাকে বোলারের ডান দিকে । 

ম্যাচ খেলায় দেখা যায়, বল দেওয়ার মুখে বোলার কয়েক 
পা দৌড়ে এসে বোলিং ভ্রাজে পৌছুচ্ছে। ফাস্ট বোলার 

বেশী দূর থেকে জোরে দৌড়ে আসে, আর ফ্লো-বোলার আস্তে 
আস্তে এবং অনেক কাছে থেকে। একে বলে রান-আপ 
(-80-01১) | রান-আপটা সহজ ও একটানা হওয়া! চাই। মাঝপথে 

থেমে বা একবার লম্বা ও একবার খাটো পা ফেলে না হয়। 

বেশীর ভাগ বোলারই বাঁ পা এগিয়ে রান আপ সুরু করে। 

টি 



আমাদের অমরনাথ অবশ্য এ-বিষয়ে অন্য বোলারদের চাইতে 

আলাদা । তার রান-আপ আরন্ত হয় ডান পা থেকে । 

কয় পা দৌড়ে এলে বল দিতে সব চেয়ে বেশী সুবিধা 

হয়, প্রত্যেক বোলারকে নিজে পরীক্ষা করে তা বের করতে হবে । 

কেউ তিন পা! দৌড়ে আসে, আবার কেউ বা এগারো পা 
রানআপ নিয়ে বল দিতে স্থবিধা বোধ করে । আজকাল 

ইংলগ্ডের সেরা বোলার এলেক বেডসার সাত পা রান-আপ 

নেন। তবে অধিকাংশ বোলারই বেজোড় পা! অর্থাৎ তিন, পাঁচ, 

সাত, নয় বা এগারো পা দৌড়য়। জি. ও. ফ্যালেন ইংলগ্ের 
একজন পুরানো টেস্ট বোলার । তার রান-আপ ছিল জোড় 
সংখ্যক,বারো পা। বিজোড় বা জোড় যাই হোক, নিজের 

রান-আপ একবার ঠিক করার পর তার আর নড়চড় করতে নেই। 

বোলিং ক্রীজে পৌছবার আগে পর্যন্ত রান-আপের সময় শরীরের 
ব্যালেন্সটা সামনের দিকে একটু ঝুঁকে থাকবে । আগের 
পৃষ্ঠায় চার নম্বর ছবির মতো৷। শরীর শক্ত করবে না, মাথা থাকবে 
একেবারে স্থির । রান-আপ সুরু করার আগেই বোলারকে মনে 

মনে ঠিক করতে হবে বলটা সে কোনখানে পিচ খাওয়াতে 

চায়। রান-আপের সময় দৃষ্টি থাকবে সেইখানে । 
রান-আপ সুরু করার সময়ে বলশুদ্ধ ডান হাতটা থাকবে 

সামনে । ছু” একজন বোলার অবশ্য ভান হাতটা পিছনে পিঠের 

দিকে রেখেও রান-আপ আরন্ত করে। বিলাতের কলিন বীথ 
ও সি. এস ম্যারিয়ট ছিলেন এই দলে। 

১৮" 



ডেলিভারী 

হাত থেকে বলটা ছাড়ার ঠিক আগে, ছাড়ার মুহুরতে ও 
ছাড়ার পরে বোলারকে হাত, পা, কাধ, কোমর ইত্যা।দ 

নানা রকমে তুলতে, নামাতে, 

ঘোরাতে ও বাকাতে হয়। 

এগুলি প্রথম থেকেই নিভুল 

ভাবে শেখা চাই। কারণ 

পরে ভূল শুধরানো খুবই শক্ত 

হয়। 

রান-আপের শেষে বোলার যখন 

বোলিং ভ্রীজে প্রায় পৌছে 
গিয়েছে, তখন বা পায়ের 

উপর ভর দিয়ে তাকে একটু 
৫ নং ছবি লাফিয়ে উঠতে হবে। লাফ 

ছু' পা শুন্ে উঠেছে । ডান দেওয়ার আগে থামলে চলবে 

হাত মুখের) কোছাাহে। না, দৌড়ের মাথায় লাফাতে 
ব। কাধ বাকছে ডাইনে। হবে। খুব উচু লাফ নয়, 
শরীর হেলেছে পিছনে । ১. সামান্য একটু। ইংরেজীতে 

যাকে. বলে স্্রিং (5008) তাই)__জাম্প 04200) নয়। 

রান-আপে বোলারের বুক আর ছু'পায়ের টো অর্থাৎ ডগা 

১৯ 



৭ নং ছবি 

বলটা ছাডবার মুহৃত। খা 
পা নেমেছে পপিং ক্রীজের 
ভিতবে, ডান পা ষে লাইনে 
আছে তাৰ ডাইনে। বা পাষেব 
টো লংঅন্ আভিউফিন্ড-মুখো। 

৬ নং ছবি 

ডান পা বোলিং জ্রীজেব 
সঙ্গে সমান্থবাল, টে। 

স্টাম্পেক দিকে। বা 

হাত সোজা উপবেব 

দিকে। সে ভাতেব পাশ 
দিয়ে দষ্টি পিচেব পিকে । 
বুক মিড অন্ মুখো। 



ছিল ব্যাটসম্যানের দিকে । রান-আপের শেষে লাফ দেওয়ার ফলে 

ছু পা-ই যখন শুন্ে উঠে গিয়েছে, তখন শরীরটাকে ডান দিকে 

বাকাতে সুরু করবে । ডান হাত অর্থাৎ যে-হাতে বলটা আছে 

সেটা মুখের কাছাকাছি তুলবে । বাঁ হাতটা উঠতে থাকবে উপরের 

দিকে । মাথা ডাইনে বীয়ে বা পিছনে বীকবে না। দৃষ্িও নড়বে 
না। পাঁচ নম্বর ছবিটির সঙ্গে মিলিয়ে নিলে বোঝা সহজ হবে । 

শূন্য থেকে পা যখন মাটিতে নেমে আমছে, তখন এ ডাইনে 
বাকানো শরারটাকে একটু পিছনের দিকে হেলিয়ে রাখতে হয়। 
তা'হলে ডান পায়ের উপর শরারের ভর পড়বে এবং মে পা 

আপনিই আগে মাটি ছোবে। এবার পিঠটাকে কিছুটা ধনুকের 

মতো বাকাও। পা বোলিং ভক্রাজের সঙ্গে সমান্তরালভাবে 

ক্রীজের পিছনে নামাতে হবে যাতে ডান পায়ের টো থাকে পাশের 

স্টাম্প-মুখো । শরারটাকে এবার পুরোপুরি ডাইনে বাঁকাও 
যেন বা কীাধটা ফাইন লেগ-মুখো হয়। কোমরের ডান পাশটা 

থাকবে স্টেট হিট আউট ফিল্ডের দিকে, আর বুক হবে প্রায় 

মিড-অন-যুখো | বা কীধ ফাইন লেগের দিকে থাকলে কোমরের 

বা পাশটা আপনা থেকেই ব্যাটসম্যান-মুখো হবে। ছয় নম্বর 

ছবিটিতে যেমন রয়েছে । বাঁ হাতটা মাথা ছাড়িয়ে সম্পূর্ণ উপরে 
তুলে দাও নৌকোর মাস্তলের মতো । সে হাতের বা পাশ দিয়ে 
তাকিয়ে দৃষ্টি রাখতে হবে পিচের দিকে । ডান হাত এবার মুখের 
কাছ থেকে নীচের দিকে নামতে নামতে বুকের সামনে এসে 

পৌচেছে। ডান হাতের কব্জিটা এমন ভাবে বেঁকে থাকবে যাতে 

হাতের তেলো ও আশ্বুলগুলো পিছনের দিকে হেলে থাকে । 

১ 



সাত নম্বর ছবিটি হলো এর পরের ধাপ। এবার বাঁ পা 
নেমেছে পপিং ক্রীজের ভিতরে । পায়ের গোড়ালিটা আগে মাটি 

ছোবে, পায়ের ডগা নয়। ডান পা থেকে বা পা যেন খুব দূরে 

নামিও না, কারণ ছু পায়ের মাঝখানে অনেক বেশী ফাক 

থাকলে শরীরের ভারসাম্য, ইংরেজীতে যাঁকে বলে ব্যালেন্স, বজায় 
রাখা শক্ত হবে। ডান পা যে-লাইনে আছে বা পা থাকবে তার 

ডাইনে। বী পায়ের টো হবে লং-অন্ আউটফিল্ড-মুখো । 

এই বী পা হলো যেন শরীরে খুটি । সে-খুঁটিতে ভর দিয়ে 

বা কাধ ও বা কোমর এখন বাঁ দিকে ঘুরতে থাকবে । বী হাত 

নামবে সামনের দিকে নীচে আর তার সঙ্গে ডান হাত পিছন 

দিক দিয়ে উঠবে মাথার উপরে । ডান হাতটাকে যত বেশী 

উচুতে তোলা যায় ততই ভালো । এই জন্য বিলাতে ক্রিকেটের 

মাস্টাররা বলেন, “আকাশ ছুঁতে চেষ্টা কর”। হাত উঠতে 
রেখে বল দিলে বলটা পিচ খেয়ে যত বেশী লাফায় বা যত 

তাড়াতাড়ি বেঁকে যায়, হাত নী থাকলে তত নয়। 
এবার হাত থেকে বলটা ছুঁড়তে হবে। বল ছোড়ার মুহূর্তে 

কব্জির কাছে বাকানো হাতটাকে সামনের দিকে জোরে ঠেলে 

দিতে দিবে, সাপ যেমন করে ছোবল দেয় সেই ভঙ্গিতে 

ইংরেজীতে একে বলে পক্লিপিং দি রিস্ট”। শরীরের সমন্ত 
ওজনটা এখন বাঁ পায়ের উপরে চলে গিয়েছে । ডান পায়ের টো 

শুধু ছুয়ে আছে মাটিতে । বলটা হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার পর 
মুতে বোলারের বুক ব্যাটসম্যান-মুখো হবে, তার আগে নয়। 
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ফলো-থ, 

ব্যাটসম্যান যেমন ড্রাইভ, 

কাট, পুল, ইত্যাদি মারের 
পরে ফলো, করে, 
বোলারকেও তেমনি বল 

দেওয়ার পরে ফলো-থ, করতে 

হয়। হাত থেকে বলটা 
৮ নং ছবি 

ছাড়া পাওয়ার পরে শরীরটা ফলো-থতে ভান কী 
অফের দিকে এতখানি ঘুরে হয়েছে ব্যাটসম্যান-মুখে।। 

ডান হাত উরু ঘেষে 
যাবে যাতে বোলারের ডান বা হাতের পিছু নিয়েছে । 

কাধ এবার ব্যাটসম্যান-মুখো 
হয়। বাঁ পায়ের খুঁটির উপর ভর দিয়ে শরীরটা ঝুঁকেছে 
সামনের দিকে, ডান পা এখন আর মাটি ছুয়ে নেই, 
হাটুর কাছে ভীজ হয়ে উঠেছে পিছনে । বী হাতটা 
চলে গিয়েছে সোজা পিছনে আর বাঁ উরু ঘেষে ডান হাতটা 
তার পিছু নিয়েছে । আট নম্বর ছবিটা দেখলে বিষয়টা 

পরিষ্কার বুঝতে পারবে । রান-আপের হর থেকে ফলো-থ, 
পর্যন্ত মাথ৷ কিন্তু আগাগোড়া স্থির থাকবে, একটুও এদিক ওদিক 
হেলবে না। চোখের দৃষ্টিও থাকবে সর্বদা পিচের উপর | 

ফলো-থ/র শেষটায় বোলারকে কয়েক পা সামনে এগিয়ে 
নত 



যেতে হয়, নইলে মামনে-ঝোকা শরীরটা মাটিতে হুমড়ি খেয়ে 
পড়বে যে। এগোবার সময় বা দিকে অর্থাৎ অফের দিকে যেও, 

সোজ! এগোলে পায়ের দাগে পিচটা নৰ্ট হতে পারে, তাতে 

আম্পায়ার আপত্তি করবেন । 

অনেকেই হয়তো ভাববে, এত সব হাঙ্গামার দরকার কী? 

বোলিং ক্রীজে ঠায় দাড়িয়ে সোজা ডান হাত থেকে বলটা ছাড়লে 

তো চলে। না, চলে না। উপরে যতগুলি নিদেশ বলা হয়েছে 

তার প্রত্যেকটির পিছনে একটা কারণ আছে । 
স্কুলে অনেক সময় তোমরা একে অগ্যের সঙ্গে লং জাম্পের 

পাল্লা দাও । লক্ষ্য করেছ বোধ হয় যে, এক জায়গায় দাড়িয়ে 

থেকে লাফালে মোটেই বেশী দূর পার হওয়া যায় না। কিছুটা 
পিছন থেকে দৌড়ে এসে না লাফালে তোমার লাফাবার ক্ষমতা 
সবটা খোলে না। বোলিং এর বেলায়ও ঠিক তাই । 

ডেলিভারীর আগে ও পরে হাত, পা ও শরীরের কাজগুলিও 

অনর্থক নয়। রান-আপের পরে বোলিং ক্রীজে এসে ব্যাটসম্যান- 

মুখো হয়ে বল দিলে বলে মোটেই ধার থাকে না। তার নাম 

“ফুল চেস্টেড বোলিং, (0011 017০5050 10০9৮/1170) 1 ফুল 

চেস্টেড বল দিলে বলে শুধু তোমার হাতের জোরটাই, পড়বে, 
শরীরের জোরটা নয়। «ডোণ্ট বৌল উইথ ইওর আর্দ, বৌল 
উইথ ইওর বডি” এই চলতি ইংরেজী কথাটার মানে হলো, _বল 

দিতে শুধু হাত লাগাবে না, শরীরটাও কাজে লাগাবে। 

অবশ্য গোড়াতে ডেলিভারীর সব নিদেশি মেনে বল দিতে 

একটু অন্তুবিধা ঠেকবে। হাত থেকে বলটা ঠিক যে-মুইতে ছাড়া 

২৪ 

রি যত 



উচিত, তার এক সেকেণ্ড আগে ছাড়লে বলট! উইকেট-সোজা না 

গিয়ে অনের দিকে যাবে । আবার দেরী হলে বলটা হয়তে৷ অফে 

গালীর কাছে পিচ খাবে। কিন্তু কিছুদিন বল দেওয়া অভ্যাস 

করলেই বোলার দেখবে, বল ছাড়বার ঠিক মুহূ্তটি সে নিজেই 
বুঝতে পারছে, বলও স্টাম্প ছাড়িয়ে ডাইনে বাঁয়ে যাচ্ছে না। 

বোলিং-এ সব চেয়ে বেশী দরকার ফ্যাকিউরেসি অর্থাৎ ঠিক 

লেখ আর ডিরেকশান_ সে কথা আগেই বলেছি । সুতরাং 

সেটা রণ্ড করতে হবে সবার আগে । তার উপায় হলো বল 

দিতে থাকা, অর্থাৎ প্র্যাকটিস। যে কোনো খোলা জায়গায়, 
উঠন, পার্ক বা মাঠে বোলিং প্র্যাকটিস করা যেতে পারে। 
সরঞ্জাম দরকার হবে শুধু একটা বল আর দু'খানা স্টাম্প। 

একটি করে স্টাম্প ছু'দিকে পুতে নাও। স্টাম্প ছুটির 
মাঝখানের ফাকা জায়গাটাই হলো! তোমার পিচ। বড়দের ম্যাচ 

থেলার পিচ লম্বায় বাইশ গজ । কিন্তু ছোট ছেলেদের জন্য ব্যাট, 
বল, প্যাড, স্টাম্প সবই যেমন ছোট মাপের, তাদের পিচটাও 
হবে ছোট। সাত থেকে দশ বছরের ছেলেদের পিচ ষোল, 
সতর গজ হলেই যথেষ্ট । স্টাম্পের সঙ্গে আড়াআড়ি ভাবে 

একটা! করে দাগ টেনে নাও । সেটা হলো তোমার বোলিং ক্রীজ। 
এখন বেসিক য্যাকশান অনুযায়ী সেখান থেকে বল দিয়ে উল্টো 

দিকের ন্টাম্পে লাগাতে চেষ্টা কর। এই হলো বোলিং 

প্র্যাকটিসের প্রথম ধাপ। 
কিন্তু এক! একা এভাবে বেশীক্ষণ বল দিতে ভালো না 

লাগতে পারে । কাজেই তোমার এমন একজন বন্ধুকে সঙ্গে 

৫ 
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নিও যে বোলিং শিখতে চায়। ছুজন ছু'দিকের উইকেটে 

দাড়াবে । তুমি বল দিয়ে তার স্টাম্প ফেলতে চেষ্টা করবে। 
সে এ বলটাকে কুড়িয়ে আবার তোমার স্টাম্প লক্ষ্য করে বল 
দেবে। কে কতবার কার স্টাম্পে বল লাগিয়েছে সে অনুযায়ী 

নম্বর পাবে। তা নিয়ে যদি প্রতিযোগিতা চালাও, তবে মোটেই 

বিরক্তি লাগবে না, অথচ প্র্যাকটিসও হয়ে যাবে । 
একে অন্যের বল দেওয়ার ভঙ্গির উপর কড়া নজর 

রাখবে,--দেখবে, বেসিক যফ্যাকশানগুলি অর্থাৎ রান-আপ, 

ডেলিভারী, ফলো-থ, শুদ্ধ হচ্ছে কিনা। 
শুরুতে যদি জন্ুবিধা হয়, তবে সতর গজের বদলে পিচটা। 

পনর গজ নেওয়! ভালো । বোলার যখন পনর গজ পিচে 

প্রত্যেক বলটাই স্টাম্পে লাগাতে পারছে, তখন পিচটা এক গজ 
করে বাড়িয়ে বাড়িয়ে মতর গজ করবে। 

গোড়াতে বলটা কোথায় পিচ খাচ্ছে তা নিয়ে মাথা ঘামানোর 
দরকার নেই । যেখানেই পিচ খাক না কেন, বলটা স্টাম্পে 
লাগাতে অর্থাৎ ডিরেকশান নিভ'ল করতে পারলেই হলো । 

ডিরেকশান ঠিক হয়ে গেলে পর অভ্যাস করতে হবে লেখ । 

পিচের ঠিক কোথায় পড়লে বলটা গুড লেং হবে তা ব্যাটসম্যান, 
পিচের অবস্থা ইত্যাদির উপরে 'নর্ভর করে, তা আগেই বল 
হয়েছে । কাজেই শিক্ষার্থী বোলারকে রপ্ত করতে হবে যাতে সে 

বলটাকে ইচ্ছা মতো একটা নির্দিষউ জায়গায় পিচ খাওয়াতে 

পারে। বল দেওয়ার আগে বোলার ব্যাটসম্যানের সামনে, একটা 

জায়গাকে মনে মনে নিশানা! করবে । বলটাকে সে যদি ঠিক সেই 

শ৬ঙ 



নিশানায় পিচ খাওয়াতে পারে তবে বোঝা গেল যে, বোলার 

লেংখ ঠিক রেখে বল দিতে শিখেছে। 
ডিরেকশান রপ্ত হওয়ার পরে ছু"দিকের উইকেটেই পপিং 

ক্রীজের বাইরে, মোটামুটি স্টাম্প থেকে তিন গজ বা সাড়ে তিন 
গজ দূরে লম্বা ছু ফুট ও চওড়া এক ফুট মাপের একটা চৌকো 
জায়গা দাগ দিয়ে নাও। এ দাগের মধ্যে পিচ খাওয়াতে 

পারলেই বলকে গুড লেখ বলা হবে| এখানে পিচ খেয়ে বলটা 
যদি স্টাম্পে লাগে তবে বোলার পাবে পীচ নম্বর । আর যদি এ 
দাগের বাইরে পিচ খেয়ে স্টাম্পে লাগে তবে মাত্র ছু” নম্বর । 

এই ভাবে ছু'দিক থেকে ছুই বন্ধুতে “টেস্ট ম্যাচ” খেলতে 

পারবে । 

চৌকো জায়গাটা খড়িমাটি বা চুন দিয়ে দাগ দিয়ে নিলে 
বোলিং ক্রীজ থেকে সেটা স্পষ্ট দেখা ঘাবে, নিশানা ঠিক করা 
সহজ হবে। যদি সম্ভব হয় তবে এক টুকরো টিন,_-যেমন ঘি বা 
তেলের পুরানো কেনেস্তারার খণ্ড-_এঁ দাগের মাপে কেটে বসিয়ে 

দিও। তাহলে বলটা ওখানে পিচ খেলেই টুক করে একটা 

আওয়াজ হবে। কার বল গুড লেখ হয়েছে বা হয়নি, তা নিয়ে 
কোনো তর্ক বা ঝগড়া বাধবার সম্ভাবনা থাকবে না। 



ফাস্ট বোলিং 

কলেজে ভতি হওয়ার আগে প্রত্যেক ছাত্রকেই বেছে নিতে 

হয় সে আই. এ. পড়বে কি আই. এস. সি. পড়বে । বল দিতে 

শেখার আগেও প্রত্যেক খেলোয়াড়কে ঠিক করতে হয় সে ফাস্ট 

বোলার হবে কি ফলো বোলার হবে। আই. এ. আর আই. এস. 

সি. যেমন একসঙ্গে পড়া যায় না, তেমনি একই লোক ফাস্ট 
ও ফলো বোলিং ছুটোতেই সমান ওস্তাদ হতে পারে না । 

ছোট ছেলেরা যখন প্রথম ক্রিকেট খেলতে শুরু করে, তখন 

তার! সবাই জোরে ব্ল দেয়। ফাস্ট বোলিং এর মধ্যে তারা 

একটা বীরত্বের স্বাদ পায়। বলের ঘায়ে উইকেটের মাথা থেকে 

বেল অনেক দূরে উড়ে যাচ্ছে, স্টাম্প ছিটকে পড়ছে ছু” তিন গজ 

পিছনে, তা দেখতে তাদের খুব খুশি লাগে। ফ্লো বোলিংকে 

তারা শক্তি ও তেজের অভাব মনে করে অত্যন্ত অবজ্ঞার চোখে 

দেখে । তাই বাড়ির উঠনে, গলির রাস্তায় বা পার্কে ছেলের! 

যেখানে ক্রিকেট খেলে সেখানে দেখা যায়, সব বোলারই অনেক 

লম্বা রান-আপ নিয়ে সমস্ত গায়ের জোরে বল দিচ্ছে । বলের 

লেখ ঠিক হোক আর নাই হোক তাতেই তারা উইকেটও পায় । 

কারণ ব্যাটসম্যান তাদেরই বয়সী ও আনাড়ি । বেশীর. ভাগই 

প্যাড বা গ্লাভস না পরে? ব্যাট করতে নামে । সে বেচারা জোরে 
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বল আসছে দেখেই ঘাবড়ে যায় । গা, হাত, পা! বীচাতে উইকেট 

ছেড়ে শর্ট লেগের দিকে সরে আসে কিম্বা চোখ বুঁজে কোনোমতে 

বলের দিকে ব্যাট এগিয়ে দেয়। আর অমনি হয় বোল্ড বা 

কট আউট। 

কিন্তু একটু বড় হয়ে এ সবফাস্ট বোলারের! যখন স্কুলের 
«এ টীমে বা ক্লাবে খেলতে নামে, তখন তারা দেখে তাদের বলে 

ব্যাটসম্যান আউট তো হচ্ছেই না বরং কষে পিটিয়ে রান তুলছে । 
কারণ সেখানে ব্যাটসম্যান বল জোরে আসছে দেখলেই মুষড়ে 

যায় না। তা ছাড়া, ছোট পিচে যারা খুব জোরে বল দিচ্ছিল, 

বড় মাপের পিচে তারা আর তেমন জোরে বল দিতে পারে না। 

উঠনের বা ফুটপাথের খেলায় যে সব বোলার কামানের গোলা 

ছাঁড়ে বলে নাম করেছে আর ভেবেছে বড় হয়ে এক একজন 
লিগওয়াল বা ট ম্যান হবে, তারা বড় ম্যাচ খেলতে গিয়েই বুঝতে 
পারে সাধারণ জোরে অর্থাৎ ইংরেজীতে যাকে বলে মিডিয়ম-পেস 

(1০310)-09০০) বলের চাইতে বেশী ফাপ্ট বল দেওয়া তাদের 
সাধ্য নয়। 

সবাই ফাস্ট বোলার হতে পারে না। ফাস্ট বোলারের 
পক্ষে , প্রথম দরকার উপযুক্ত শরীর । যাদের গড়ন খুব উচু, 

সাধারণতঃ তারাই ভালো ফান্ট বোলার হয়। স্পোফোর্থ, 
টম রিচার্ডপন, জ্যাক গ্রেগরী, টেড ম্যাকডোনাল্চ, আলফ 
গোভার প্রভৃতি নামকরা ফাস্ট বোলারেরা সবাই ছ” ফুটের 

বেশী- লম্বা ছিলেন। ফাস্ট বোলার হিসাবে ভারতবর্ষে সব 
চেয়ে যার বেশী নাম, সেই মহম্মদ নীসার যথেষ্ট লম্বা ছিলেন। 
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সুটে ব্যানাজাঁও বেশ লম্বা । অবশ্য বিলাতের লারউড আর 
অস্টেলিয়ার লিগুওয়াল খুব লম্বা নয়। তবে তাদের কোনো 
মতেই বেঁটে বলা চলে না। তারা ছ” ফুটের উপরে লম্বা হলে 

তাদের বল যে আরও মারাত্মক হতো তাতে কোনো সন্দেহ 
নেই। লম্বা লোকের পক্ষে বলটাকে পিচ থেকে অনেকটা 

উচুতে লাফিয়ে তোল! অর্থাৎ ইংরেজীতে যাকে বলে “লিফট; তা 

পাওয়া সহজ । ফাস্ট বোলিং-এ সেটা খুব কাজে লাগে। 
ফাস্ট বোলিং-এ শরীরের দৈর্ঘের চাইতেও বেশী দরকার 

শরীরের শক্তি। জোরে বল দিতে খুব বেশী পরিশ্রম হয়। 
যাদের শরীর দুর্বল, আর যাদের দম কম, তারা ফাস্ট বোলিং-এর 
ধকল সইতে পারে না। ফাস্ট বোলিং এর পক্ষে সব 
চেয়ে বেশী দরকার পিঠের, কাধের মাংসপেশীতে ও পায়ে খুব 
জোর। যে সব ছেলের তা নেই তারা কোনোকালেই ফাস্ট 

বোলার হতে পারবে না। ফাস্ট বোলিং-এ শরীরের ওজন 

বলের গতি বাড়ায় । কাজেই রোগা পটকা লোকের চাইতে 

হুস্টপুষ্ট শরীর ফাস্ট বোলিং-এর পক্ষে সুবিধাজনক । অবশ্য 
থল্থলে মাংসের পিণ্ড হলে চলবে না ; শরীর পেটানে শক্ত 

হওয়া চাই। ভারতবর্ষে খুব ভাল ফাস্ট বোলার এখন একজনও 

নেই। কিন্তু যে-কয়জন তবুও পেস বোলার হিসাবে কিছু নাম 

করেছেন, যেমন ফাদকার, রামাদ, দিভেচা_রভারা সবাই 
মোটামুটি লম্বা এবং তাদের শরীরও বেশ মজবুত। স্থৃতরাং 
যে-সব ছেলেরা বেঁটে এবং রোগাটে তারা যেন ফান্ট ঝোলার 

হওয়ার চেষ্টা না করে। 
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শরীরের মতো স্বভাবের সঙ্গেও বোলিং-এর কিছুটা যোগ 

আছে। যারা খুব সাহসী আর বেপরোয়৷ ধরনের তারা ফাস্ট 

বোলিং ভালো করে । যাদের ধৈর্য খুব বেশী, অনেকক্ষণ কোনো 

একটা বিষয়ে লেগে থাক! যাদের স্বভাব, তারা ল্লো বোলিং-এ 

বেশী কৃতিত্ব দেখাতে পারে। 

বল দেওয়ার মূল কায়দা অর্থাৎ বেসিক ফ্যাকশানের কথা আগে 

বলেছি। ফাস্ট বোলিং-এর বেলায় এই বেসিক গ়্যাকশান যেমন 

নিভূল হওয়া দরকার তেমন আর কিছুতেই নয়। রান-আপ, 

বোলিং ক্রীজে শরীরকে বীকানো, ডেলিভারী ও ফলো-থ, 
যদি নিখুঁত না হয়, তবে ভালো ফাস্ট বোলার হওয়ার কোনো 
সম্ভাবনা নেই। এর সব ক”টিই বেশ স্বচ্ছন্দ হওয়। চাই) 

আড়, এলোমেলো হলে চলবে না। 
ফাস্ট বোলিং-এ রান-আপটা লম্বা হওয়া দরকার । শরীরের 

গতি ডেলিভারীর সঙ্গে মিশে বলের গতি বাড়িয়ে দেয়। ছোট 

ছেলেরা ফাস্ট বল দিতে গিয়ে অনেক সময় মনে ভাবে, রান- 
আপটা যত বেশী লম্বা হবে ততই বুঝি বল জোরে যাবে । তাই 

তারা কুড়ি পঁচিশ পা পিছন থেকে দৌড়ে এসে বল দেয়। 
আসলে, তাতে কিন্তু বল জোরে না হয়ে আস্তে হয়েযায়। 

কারণ অতখানি দৌড়ে আসতে আসতেই বোলার ক্লান্ত হয়ে পড়ে, 
ডেলিভারীর জন্যে জোর আর অবশিষ্ট থাকে না। মোল বছরের 

নীচে যাদের বয়স তাদের রান-আপ দশ বারো পা হলেই যথেষ্ট । 
হয় ,তো তার চেয়ে কম রান-আপেও জোরে বল দিতে 

পারবে । রান-আপের প্রথমে আস্তে শুরু করে গতি বাড়াতে 
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থাকবে, যাতে বোলিং ক্রীজের কাছে যখন পৌচেছ তখন জোরট! 

সব চেয়ে বেশী হয়। রান-আপ ঠিক না হলে ফাস্ট বোলিং 

কখনও নিখুঁত হবে না। অস্ট্লিয়ার টেন্ট বোলার 

ম্যাককরমিকের রান-আপ-এ দোষ ছিল, তাই তার ব চেয়ে 

বেশী নো-বল হতো । 

ড্রেলিভারীতে শরীরের গতি ও ভারটা কাজে লাগানো চাই । 

অর্থাৎ বলটা ছাড়বার আগে শরীরকে ডান পাশে বাঁকিয়ে বা কাধ 

ফাইন লেগের দিকে রাখতে হবে। তারপরে বলটা ছাড়ার সময় 

বাঁ পায়ে ভর দিয়ে শরীরকে ঘোরাতে হবে বাঁ দিকে যাতে 

ডেলিভারীর শেষে ডান কীধ ব্যাটসম্যান-মুখো হয়। 

ফলো-থ, হওয়া চাই স্বচ্ছন্দ। বী হাত, বাঁ পা আর 

কোমর ঘেষে চলে যাবে পিঠের দিকে । ডান হাত তার 

পিছু নিয়ে বাঁ উরুর পাশে গিয়ে থামবে । অফের দিকে 

কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে শরীরের ধাক্কা সামলাতে হবে । 

পর পর ঠিক একই ধরনের বল দিতে থাকলে ব্যাটসম্যান 

তাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এজন্য প্রত্যেক বোলারকেই বলের 

কিছুটা রকম ফের করতে হয়। ফাস্ট বোলার যদি মাঝে ছু; 

একটা বল একটু আস্তে ছাড়ে তবে ব্যাটসম্যানকে আউট করা 

সহজ হবে। অবশ্য বল দেওয়ার ভঙ্গি থেকে ব্যাটসম্যান যেন 

আগেই সন্দেহে করতে না! পারে যে, এবার বল আস্তে আসছে। 

ফাস্ট বোলার যদ্দি বলটা আঙ্গুল দিয়ে ধরার বদলে হাতের তেলোয় 

শক্ত করেধরে ও ডেলিভারীর সময় ডান হাতের পুরো জোরটা 

বলে না দেয়, তবে রান-আপ আর শরীর বাঁকানো হুবহু ফাস্ট 
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বোলিং-এর মতো দেখতে হলেও বলটা অনেক আস্তে যাবে। 

ব্যাটসম্যান বুঝতে না পেরে আগেই ব্যাট চালাবে, আর অমনি 

ক্যাচ। বোলার যদি ফলো-থর সঙ্গে সঙ্গেই একটু এগিয়ে যায় 
তবে ক্যাচট। তারই হাতে এসে পড়বে। ওয়েস্ট ইপ্তিজের সেরা 

ফান্ট বোলার কনস্টেনটাইন এই কৌশল খাটিয়ে টেস্ট ম্যাচেও 

অনেক ব্যাটসম্যানকে “কট য়্যাণ্ড বোল্ড” করেছেন । 

স্টাম্প থেকে রিটার্ন ক্রীজ পর্যন্ত বোলিং ক্রীজটা লম্বা প্রায় 

চার ফুট। এ জায়গাটুকুর মধ্যে কখনও স্টাম্পের একেবারে গা 
থেকে কখনও বা রিটার্ন ক্রীজের দিকে সরে” বল দিলে বলের অদল 
বদল কর! যায়। কারণ তাতে বলটা হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার 

পরে কখনও বেশী কখনও কম কোণাকোণি আর কোনোবার বা 

একেবারে সোজা লাইনে ব্যাটসম্যানের কাছে পৌছয়। 
ব্যাটসম্যান যখন সবে উইকেটে এসেছে, তখন একটা ইয়র্কার দিয়ে 

ফাস্ট বোলার অনেক সময় উইকেট পেয়ে যায়। 

বড় ম্যাচ খেলায় দেখবে, ফান্ট বোলারের একটা বল হঠাৎ 
একেবারে ব্যাটসম্যানের মাথা অবধি লাফিয়ে উঠল। এই 

ব্লকে বলে বাউন্নার বা বাম্পার । শক্ত পিচে একটা খুব ফাস্ট 
বল বেশী শর্ট পিচ হলে সে-বল অনেকটা লাফিয়ে ওঠে । ভীত 

ব্যাটসম্যানকে বাম্পার দিয়ে তার একাগ্রতা নষ্ট করে দেওয়া যায়। 
তা ছাড়া অনেক ব্যাটসম্যান বাম্পার দেখলেই মনে করে সেটা 

একটা চ্যালেঞ্,_তার সাহসের পরীক্ষা । সে অমনি হুক করতে 

চেষ্টা রুরে । হুক্ স্ট্ণোকে টাইমিং-এর একচুল নড়চড় হয়েছে কি 
আর অমনি ক্যাচ ওঠে । কাজেই ম্যাচ খেলায় ছু" একটা বাম্পার 
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দিলে উইকেট পাওয়া যায় অর্থাৎ ব্যাটসম্যান আউট হয়। কিন্তু 
বেশী বাম্পার দিলে আম্পয়ার আপনি করবেন, তা ছাড়া বাম্পার 
যেন কেবলই ব্যাটসম্যানের শরীর লক্ষ্য করে না দেওয়া হয়। 
তাহলে সেটা হবে অন্যায় খেলা আনৃফেয়ার প্লে। ক্রিকেটে 

নিষিদ্ধ | 

লেগে বেশী ফিল্ডসম্যান দীড় করিয়ে ব্যাটসম্যানের গা তাক 

করে বাম্পার দেওয়াকে বলে “বডি লাইন বোলিং) (১০৭5-1105 
১০ড/1128) | এই বডি লাইন বোলিং-এর জন্য বছর কুড়ি আগে 
ইংলগু আর অস্ট্লিয়ার টেস্ট খেলায় ছু'পক্ষে অনেক মন 
কষাকষি চলে । তখন এম. সি. সি. নতুন নিয়ম করে বডি লাউন 

বোলিং নাকচ করে দেন। তার ফলে বিলাতের হ্যারল্চ লারুড-- 

যাকে অনেকে পৃথিবীর সেরা ফাস্ট বোলার বলে, চিরকালের 
মতো ক্রিকেট খেলা ছেড়ে দেন। 

বাম্পার না দিয়ে লম্বা! ফাস্ট বোলারেরা গুড লেখ বজায় 
রেখেও পিচ থেকে বলটাকে অনেকখানি লাফিয়ে তুলতে পারে। 

বলটা এমনভাবে পিচ খাওয়াতে হয় যাতে বলের সেলাইটা 
মাটিতে লাগে। বিলাতের ফাস্ট বোলার বিল ভৌস এবং কে, 
ফার্েস এ কায়দায় বল দিতেন । 

ফাস্ট বোলিং অত্যন্ত পরিশ্রমের ব্যাপার। প্র্যাকটিসের 

সময় বা ম্যাচ খেলায় কখনও একটানা ফাস্ট বোলিং বেশীক্ষণ 

করতে নেই। তাতে বোলিংও ভ্রমশঃ মিইয়ে আসে, স্থাস্থ্যও 

নষ্ট হয়। অল্প কিছুক্ষণ বোলিং-এর পরেই ফাস্ট বোলার. বেশ 
কিছুক্ষণ জিরিয়ে নেবে । 



সুইং বোলিং 

ডিরেকশান ঠিক হলে শুধু জোরে বল দেওয়ার ফলেই ফাস্ট 
বোলার উইকেট পায় অর্থাৎ ব্যাটসম্যানকে আউট করে । কিন্তু 

বেশীর ভাগ সময়েই ফাস্ট এবং ফাস্ট-মিডিয়াম বোলার 

আরও একটা কৌশল খাটায়। তার নাম সুইং (১৮108) বা 

সোয়ার্ড (১৬/০:৮৪) । 

বলটা বোলারের হাত থেকে ঘে লাইন ধরে আসছিল 

ব্যাটসম্যানের সামনে পিচ খেয়ে সে লাইন থেকে ধনুকের মতো 
বেঁকে যাওয়ার নাম সুইং | বলটা যদি পিচ খেয়ে ব্যাটসম্যানের 

পায়ের দিকে যায় তবে তাকে বলে ইন সুইঙ্গার বা ইন সোয়ার্ড । 

আর যদি ব্যাট থেকে বাইরে অর্থাৎ অফের দিকে বেঁকে যায় 

তবে তাকে বলে আউট সুইঙ্গার বা আউট-সোয়ার্ভ। ছত্রিশ 
পৃষ্ঠার ন' নম্বর ছবিট! দেখলে বিষয়টা পরিষ্কার বোঝা যাবে। 

আজ থেকে বাহান্ন বছর আগে বিলাতের ফাস্ট বোলার জর্জ 

হার্ট” প্রথমে সুইং বোলিং-এর কৌশলটা ভালো ভাবে কাজে 

লাগাতে শুরু করেন। 

সুইং করাতে সব চেয়ে বেশী দরকার হলো নতুন বল। 

বলের উপরের চকচকে পালিশটা মজে গেলে বল সুইং করানো 

শক্ত । এলেক বেডসার একদিন এক গ্রামের পথ দিয়ে 

যাচ্ছিলেন। গ্রামের কয়েকজন ছোট ছেলে এসে তাকে ধরলো, 
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বল কী করে সুইং করাতে হয় দেখিয়ে দেওয়ার জন্যা। বেডসার 

রাজী হলেন। ছেলেদের মধ্যে একজনকে বললেন ব্যাট করতে। 

|| 1 বাটসস্যান 

৮৯০৬ 

বোলার 

4২ হহ 

৯ নং ছবি 
ইন্ সুইঙ্গার ও আউট স্ুইঙ্সার বণ। 

নিজে বল দিতে শুরু 

করলেন। কিন্তু অনেক 

চেষ্টা করে তিনি একটা 
বলও স্ুইং করাতে 

পারলেন না। ছেলেরা 

তো অবাক। ইংলঞ্ডে এখন 

যিনি সেরা সুইং বোলার, 

তিনি হার মেনে গেল্নে। 

ছেলেরা যে-বলটা এনেছে, 

সেটা এত পুরোনো 

যে, তাতে পালিশ নেই 

একরত্তি । মে-বলকে 

সুইং করানো বেডসারেরও 

অসাধ্য। পরের দিন অবশ্য 

বেডসার একটা নতুন 
বল নিয়ে এসে ছেলেদের 

সুইং করানো শিখিয়ে 
দিলেন । 

ম্যাচ খেলায় দেখা যায়, 
ফাস্ট বোলারেরা প্রথমে 

বল দেয়। তার কারণ এই যে, খেলার শুরুতে বলটা থাকে 
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নতুন। তার পালিশ,__ ইংরেজীতে যাকে বলে শাইন,_ চক্ চক্ 
করে। যতই খেলা চলে, বলের শাইন মজে যায়। লক্ষ্য করেছ 

বোধ হয়, ফাস্ট বোলারের৷ বল দেওয়ার আগে অনেক সময় বলটা 

তাদের ট্রাউসারসের গায়ে ঘষে নেয়। তাতে বলের পালিশটা 
বেশীক্ষণ বজায় থাকে । বলের শাইন চলে গেলে সাধারণতঃ ফাস্ট 
বোলারেরা বল দেয় না, কারণ তখন বল সুইং করানো শক্ত । 

বলটা শুকনোও থাকা চাই, ভিজে বল সহজে স্থই” করে না। 
বলের শাইনের পরেই ঘার উপরে সুইং নির্ভর করে সে হচ্ছে 

দিনের আবহাওয়া । মেঘল! গুমোট ধরনের আবহাওয়ায় বল 

বতখ|নি সং করে, পরিষ্কার আকাশ ও শুকনো খরখরে 

আবহাওয়ায় ততখানি করে না। এইজন্য হংলণ্ডে বল সুইং 

কবানো যেমন সুবিধা, ভারতবষে তেমন নয়। 

মাঠে কোন দিক থেকে বাতাস বইছে এব" কতথানি জোরে 

বহ£ছে তাতেও সুইং কম বেশী হয়। বাতাসের বিরুদ্ধে বল 

দিলে বল একভাবে সু” করবে, আবার বাতাসের সঙ্গে বল 

দিলে করবে অন্যভাবে । মাঠের চারদিকে গাছ থাকলে বল 

বেশী সুইং করে। দালান, কোঠা, বাড়িঘর থাকলে স্থুইং করে 

কম। বিলাতের চেপ্টারফিল্, বাথ প্রভৃতি মাঠে বল যতখানি 
সুইং করে, কেনিটন ওভালে ততখানি নয়। কলকাতার ইডেন 

গার্ডেনসে বল সুইং করানো স্থবিধাজনক | 

বল সুইং করাতে বোলারকেও একটা বিশেষ ভঙ্গিতে বল 

দিতে হয় । ইন সুইঙ্গার এবং আউট সইঙ্গীরে সে ভঙ্গিরও আবার 

অদল বদল হয়৷ 



ইন সুইঙ্গান্ত 

যে-বলটা পিচ খেয়ে ব্যাটের সমুখ থেকে অফের দিকে চলে 
যায় ব্যাটসম্যানের পক্ষে সেটাই বেশী মারাত্মক । সুতরাং আউট 

সুইঙ্গার দিয়েই ব্যাটসম্যানকে বেশী বিপদে ফেলা যায়। কিন্তু 
আজকাল অনেক ফাস্ট ও ফান্ট-মিডিয়ম বোলারই ইন সুইঙ্গার 
বল দেয়। তার একটা কারণ এই যে, নতুন নিয়মে আউট 

সুইঙ্গার দিয়ে ব্যাটসম্যানকে এল. বি. ডরিউ করার সন্তাবন! কম । 
তা ছাড়া যে-সব ব্যাটসম্যান অফ স্টাম্পের সামান্য একটু বাউরের 
বল ছেড়ে দেয়, তাদের ইন স্ুুইঙ্গার দিয়ে আউট করা সহজ । 

ইন স্ুুইঙ্গারে বলটাকে ধরতে হবে এমনভাবে যাতে বলের 

সেলাইটা হাতের প্রথম আঙ্গুল, অর্থাৎ যাকে বলে তর্জনী, আর 

মাঝের আঙ্গুল এ ছু'এর মাঝখানে থাকে । বুড়ো আঙ্ুলটা থাকবে 
ঠিক এ দুই আঙ্গুলের নীচে । মাঝের আঙ্গুলটা প্রায় সেলাই-এর 

উপরে থাকবে । কেউ কেউ মাঝের আঙ্গুলটা সেলাই-এর 

ঠিক উপরে রেখে তার পাশেই রাখে তর্জনী । সেলাইটা 
ফাইন লেগের দিকে নিশানা হবে। উনচল্লিশ পৃষ্ঠায় ইন স্থুইঙ্গার 
শ্িপ একে দেখানো হয়েছে । বলটা যেন আঙ্গুল দিয়ে খুব শক্ত 
করে চেপে নাধরা হয়। মোটামুটি এই ধরনটা বজায় রেখেও 

বোলিং-এর সময় কোনো বোলার আঙ্গুলগুলিকে একটু বেশী কাছে 
বা বেশী দুরে রেখে বল ভালো সুইং করায় । কাজেই রান-আপের 
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মতো গ্রিপের বেলায়ও প্রত্যেক বোলারকেই নানাভাবে পরাক্ষা 

করে ঠিক করতে হবে কী ভাবে বল ধরে? অর্থাৎ কোন ধরনের 

খ্রিপে মে সব চেয়ে ভালো ফল পায়। 

ইন সুইঙ্গার দেওয়ার কালে ডেলিভারী য্যাকশানে বোলারের 

বা পা ডান পায়ের লাইন ছাড়িয়ে অনের দিকে না নিয়ে রাখতে 

হবে সামান্য একটু বাঁয়ে অর্থাৎ অফের দিকে । ডান হাতকে কান 
ঘেষে যতটা অন্তব উচুতে 
তুলতে হবে। ফলো-থ,তে সে 

হাতটা বা উরুর দিকে না গিয়ে 
ডান উরুর পাশ দিয়ে পিছনে 

যাবে। যদিও ফুল চেস্টেড বল 
দিলে বলে ধার থাকে না আগে 

বলা হয়েছে, ইন সুইঙ্গারের 

বেলায় কিন্তু কিছুটা ফুল 

চেস্টেড বল দিতে হয়। রিটার্ন 

ক্রীজ ঘেষে বল দিলে বল 

আপনিই অনেকটা ইন সোয়ার্ড 

হারা হয়। ।কন্তু সে-বল ব্যাটস- 

ঠীরি৬৬ গ্রিপ।  ম্যানের পক্ষে ঠেকানো সহজ । 
বালের সেলাহ ফাহণ ঠা রী পপ 

লেগের দিকে নিশানা । উইকেটের গা ঘেষে নিভূল 

ডেলিভারী ফ্যাকশানে বল 

দিলে বুলটা অনেক দেরীতে স্বইং করবে এব সেটাই হলো 

ব্যাটসম্যানের পক্ষে মারাতুক। ইন সুইঙ্গার বল অফ স্টাম্প 

৩৯ 



নিশানা করা ভালো । বল বেশী সুই” করলে অফ স্টাম্পের 

একটু বাইরে তাক করতে হয়। বলটাকে এমন ভাবে পিচ 
খাওয়ানো দরকার যাতে ব্যাটসম্যান ফরোয়ার্ড খেলতে বাধ্য হয়। 

অনেক ব্যাটসম্যান ফরোয়ার্ড খেলতে গিয়ে ঝ। পা আর ব্যাটের 

মাঝখানে ফাক রেখে দেয়। ইন সুইঙ্গার সেখান দিয়ে গলে 
উইকেটে গিয়ে লাগে। 

ফাস্ট বোলারকে ডিরেকশান মব সময়েই ঠিক রাখতে হবে । 

যাতে ব্যাটসম্যান কোনো বলই ছেড়ে না দিতে পারে। প্রত্যেকটি 

বলই যেন মে খেলতে বাধ্য হয়। ইন সুইঙ্গারের বেলায়৪ 

তাই। বলের শাইন অর্থাৎ পালিশ বেশীক্ষণ থাকে না। আর 

পালিশ উঠে গেলে সুইং বোলিং মারাহুক হয় না। কাজেই 
যে-সময়টুকু বলের পালিশ থাকে সে-টুকু স্টাম্প ছাড়িয়ে বল 
দিয়ে নষ্ট করা নিছক বোকামি । কারণ স্টাম্পে লাগবার আশঙ্কা 
না থাকলে ব্যাটসম্যান বলগুলি নির্ভয়ে ছেড়ে দেবে । 

ব্যাটসম্যানকে আউট করার জন্যে বোলার ফিল্ডারদের উপরে 

অনেক নির্ভর করে। ফাস্ট বোলিং-এ ফিল্চ সাজাবার ধরন পরে 

দেখানো হয়েছে । একটু অদল বদল করে তা'কে কী ভাবে ইন 
সুইঙ্গারেও কাজে লাগানো বায় তাও বলে দেওয়া হয়েছে । 

কোনো কোনো ইন সুইঙ্গার বোলার হঠাৎ একটা বিশেষ 

ধরনের বল দিয়ে ব্যাটসম্যানকে আউট করে যার নাম “লেগ 

কাটার” । সাধারণতঃ মিডিয়ম বা ফাস্ট-মিডিয়ম বোলারেরাই 
লেগ কাটার দেয়। সে-বল সম্পর্কে পরে আলাদা করে বলবো । 



আউট সুইঙ্গান্ত 

আউট সুইঙ্গার বল দেওয়া ইন সুইঙ্গারের চাইতে কঠিন। 

কিন্তু ব্যাটসম্যানের কাছে আউট সুইঙ্গার বেশী ভয়ের বস্তু। 
আউট সুইঙ্গার যত দেরীতে বাকতে শুরু করে ততই বেশী 

বিপদ ঘটায়। 

আউট সুইঙ্গার দিতেও তর্জনী এবং 
মধ্যমা অর্থাৎ মাঝের আঙ্গুল বলের 

উপরে আর বুড়ো আঙ্গুলটা নীচে 
রাখতে হবে। তবে তর্জনী ও 

মধ্যমা এবার সেলাই-এর দু'পাশে 

থাকবে, আর বুড়ো আন্গুলটা 

থাকবে একেবারে সেলাইটার নীচে । 

সেলাইটাকে এখন ফাস্ট শ্লিপের 
দিকে নিশানা করতে হবে। পাশের 

ছবি দেখলে আশা করি গ্রিপটা স্পষ্ট 
বোঝা যাবে। 

১১ নং ছবি। ্ : চি ০ রী ডেলিভারী ফ্যাকশান হওয়। চাই 

সেলাইটা ফার্স্ট প্লিপের একেবারে নিখুঁত, ঠিক যেমনটি কুড়ি 
দিকে হেপে আছে। পৃষ্ঠায় দেখানো হয়েছে। একটুও যেন 
ফুল চেস্টেড ডেলিভারী না হয়। ডান হাতটা একটু কম উঁচুতে 
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তুলে ছাড়লে বলটাকে আউট-সোয়ার্ড করানো সহজ। কিন্তু সে 
রকম ঢডেলিভারীতে বলটা হাত থেকে ছাড়া পাওয়া মাত্র বাকতে 

শুরু করবে, তাতে ব্যাটসম্যান বলের লাইনটা সহজে ধরতে 
পারবে । খুব দেরীতে সোয়ার্ভ করাতে হাত উচু রেখে বল দিতে 
হয়। সেটা গোড়াতে কঠিন হলেও অভ্যাম করা প্রয়োজন। 
আউট-সোয়ার্ড স্টাম্পের একেবারে গা ঘেষে বল দেওয়া ভালো, 
যদিও রকমারির জন্য মাঝে মাঝে একটু রিটার্ন ক্রীজের দিকে : 
সরে বল দিলে ক্ষতি নেই। 

আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি, বলের ডিরেকশান ঠিক হওয়া 
চাই। আউট সুইঙ্গার লেগ ্টাম্প বা মিডল স্টাম্পের উপরে 
তাক করতে হয়। অফ স্টাম্প নিশানা করলে বল সুইং করে 
বাইরে চলে যাবে, ব্যাটসম্যান চৌকশ হলে সে বল ছেড়ে দেবে। 
ইন সুইঙ্গারের মতো আউট-মোয়ার্ডও একটু সামান্য ওভার পিচড 
হওয়া ভালো!। 

আউট সুইঙ্গার বল দিলে ফিল্ড কেমন হবে অর্থাৎ মাঠের 
কোন কোন জায়গায় ফিল্ডার রাখতে হবে তা” পরে যেখানে ফিল্; 
সাজানোর বিষয় বলেছি সেখানে ছবি একে দেখানো হয়েছে । 

পাকা সুইং বোলার ছু'দিকেই বল সোয়ার্ড অর্থাৎ কাকাতে 
পারে। তাদের মস্ত সুবিধা এই যে, আউট লুইঙ্গার দিতে দিতে 
মাঝখানে একটা ইন হুইঙ্গার দিয়ে তারা ব্যাটসম্যানকে অপ্রস্তত 
অবস্থায় ফেলতে পারে । ফলে একটি উইকেট পাওয়ার সম্ভাবনা । 
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সো বোলিং 

যাদের যথেষ্ট ধৈর্ধ নেই, তারা কোনো কালেই ওস্তাদ স্লো 

বোলার হতে পারবে না । কারণ ক্লো বোলি-এ পাকা হতে 

অনেক বছর ধরে অভ্যাস করতে হয়। তা' ছাড়া স্লো বল 

অনেক সময় ব্যাটসম্যানরা কষে পিটিয়ে রান তুলতে থাকে। 
তাতে যারা হাল ছেড়ে দেয়, তাদের পক্ষে পলো বোলার হওয়ার 

চেষ্টা না করাই ভালো । একটা কিছু ধরলে হাজার অন্ুবিধা 
সত্বেও যারা তা” আকড়ে থাকতে পারে তারাই স্লো বোলিং-এ 

উন্নতি করতে পারে । স্লো বোলারের হাতের আঙ্গুলগুলিও বেশ 

লম্বা এবং জোরালো হওয়া চাই । 

কেউ কেউ বলেন, ধারা একবার ফাস্ট বোলিং-এ অভ্যস্ত 
হয়েছে, তারা আর স্লো বোলিং শিখতে পারে না। সে-কথা সত্যি 

নয়। বিলাতের কয়েকজন খুব নামকরা স্লো বোলার-_যেমন 

উইলফ্রেড রোডস, হেডলী ভেরিটা, টি. এ. গডার্ড-_ প্রথমে ফাস্ট 
বোলার হিসাবেই ক্রিকেট খেলতে শুরু করেছিলেন । তবে 

এ-কথা সত্য যে, মাঝপথে বদল করার চাইতে, কী ধরনের বল 
খেলোয়াড়ের শরীর ও স্বভাবের দিক দিয়ে উপযোগী তা” বুঝে 

নিয়ে বরাবর তাতেই লেগে থাকা ভালো । 
প্লট বোলারের প্রধান কৌশল হলো স্পিন (5210) 

স্পিন কথাটার বাংলা মানে, লাটিমের মতো ঘুরপাক খাওয়া। 
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বোলার ডেলিভারীর ময় হাতের আঙ্গুল মোচড় দিয়ে ও হাতের 

কজি ঘুরিয়ে বলটাকে এমন ভাবে ছাড়ে যাতে সেটা সোজ৷ 

টিলের মতো না এসে শুন্যে লার্টিমের মতো ঘুরপাক খেতে 

থেতে এসে ব্যাটসম্যানের সামনে পিচ খায়। স্পিনের ফলে 

বলটা পিচ খেয়েই একেবারে শী করে এদিকে ওদিকে বেঁকে 

যায়। স্পিন বোলি-এ এই 

বেঁকে যাওয়াকে বলে ব্রেক। 

শ্লিপের দিকে বাকলে তার নাম 

হয়, লেগ ব্রেক, আর শট বা ফাইন 
লেগের দিকে বাঁকলে তাকে বলে 

অফ ব্রেক। অর্থাৎ ফান্ট বোলিং-এর 

ইন সুইঙ্গার আর ফ্লো বোলিং-এর 

অফ ব্রেক একই দিকে বেঁকে যায়। 

তেমনি আউট স্ুুইঙ্গার আর লেগ 

ব্রেক বাঁকে অন্য দিকে । এদের 

বাকবার ধরনটা কিন্তু এক নয়। 

স্ুইং-এ বল বাঁকে ধনুকের মতো, 

আর ব্রেকের বেলায় সে বেঁকে যায় 

কোণাকুণি। পাশের ছবির সঙ্গে 
ছত্রিশ পৃষ্ঠার ছবিটা মিলিয়ে দেখলে 
তফাৎটা বোঝা যাবে। 

সুইং বোলিং যেমন নির্ভর করে 

স্টাম্প 

ব্যাটসম্যান 
৫ 

২৮ এ 

বোলার 
১২ নং ছবি। 

অফ ব্রেক ও লেগ ব্রেক বল 

দিনের আবহাওয়া আর বাতাসের উপরে, স্পিন বোলিং তেমশি 
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নির্ভর করে পিচের অবস্থার উপরে । কোনো পিচ আছে যাতে 

বলটা খুব ম্পিন খায়, আবার কোনো পিচ আছে যাতে খুব দক্ষ 

স্পিন বোলারও বলটাকে বেশী বাকাতে পারে না । সাধারণত; 

পিচে ধুলো জমলে বা পিচের মাটিটা আল্গা হয়ে এলে, ইংরেজীতে 
যাকে বলে জক্রাম্বলিং পিচ, তাতেই বল বেশী স্পিন করে। 
সুইং বলের বেলায় বলের পালিশ যত বেশী বজায় থাকে ততই 

ভালো। স্পিন বোলি-এ ঠিক তার উল্টো । কারণ স্পিন 

বোলিং-এ বলটা আঙ্গুল দিয়ে ভালোভাবে ত্বাকড়ে ধরতে হয়। 

পালিশ থাকলে আঙ্গুল পিছলে যায়। স্পিন বোলারদের কেন যে 

ইনিংসের শুরুতে বল দিতে দেওয়া হয় না, তা বোধ হয় এবার 

বুঝতে পেরেছো । ফাস্ট বোলারেরা গ্রথমে বল দিয়ে যে শুধু 
বলটার পালিশ তুলে দেয় তা নয়, পিচেরও মাটি অনেকটা 
আল্গা করতে সাহায্য করে। তখন আসে ম্পিন বোলারদের 

কৃতিত্ব দেখাবার উপযুক্ত সময়। 

ক্লে বোলার বেঁটে হলে ক্ষতি নেই। ভারতবর্ষের এখনকার 

সবচেয়ে ওস্তাদ ফলো বোলার মানকাদ ও গুপ্তে ছুজনই বেঁটে। 

অবশ্য লম্বা হলে ফ্লো বোলারের আরও বেশী সুবিধা । কারণ 

যে-বোলার যত লম্বা সে তত বলটাকে পিচ থেকে লিফট, করাতে 

অর্থাৎ লাফিয়ে তুলতে পারে । বিলাতের নামকরা ম্পিন বোলার 

হেডলী ভেরিটা লম্বা ছিলেন এবং বলে শুধু বেশী লিফটের জন্যই 
অনেক উইকেট পেতেন । 
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অফ ব্রেক 

ছু" রকম ব্রেকের মধ্যে অফ ব্রেক বল দেওয়াটাই সহজ । 
আজকাল লেগ ট্র্যাপ অর্থাৎ লেগের দিকে বেশী ফিল্টার রাখার 

১৩ নং ছবি । 
অফ বরেকেব গ্রিপ। 

রাতি চলতি হওয়াতে অফ ব্রেক 

বোলারদের কদরও বেড়েছে । 

অফ ব্রেকে বলটাকে তর্জনী আর মধ্যমা 
দিয়ে আকড়ে ধরতে হয় যাতে সেটা 

অনামিকার অর্থাৎ কড়ে আঙ্গুলের আগের 

আঙ্গুলটির গায়ে ঠেস দিয়ে বসে। তর্জনী 
বলের সেলাই-এর গায়ে থাকবে । আঙ্গুলের 

ডগাটা একটু সামান্য বেঁকে থাকবে । 
তর্জনী আর মধ্যমার মধ্যে যেন কিছুটা 

কাক থাকে । বুড়ো আঙ্গুলটা শুধু বল আলগোছে ছুঁয়ে থাকবে । 

শ্লো! বোলিং এ রান-আপ লম্বা হওয়ার দরকার নেই | কিন্তু 

ডেলিভারীর সময় অফ ব্রেকে ডান হাত যথেষ্ট উচুতে তুলতে 

হবে। অফ ব্রেক বল দিতে ডেলিভারীর সময় বলটাকে ডান 

দিকে ঘুরিয়ে দিতে হয়। তালা খুলতে চাবিকে আমরা যেদিকে 

ঘুরাই হাতের কব্জি সেদিকে মোচড় দিতে হবে। কব্জিকে 

সেভাবে মোচড় দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তর্জনী বলের সীম অর্থাৎ 
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সেলাইটাকে নীচের দিকে ঠেলে দেবে, মাঝের আঙ্ুলও সেদিকে 
জোর দেবে । অফ-স্পিনারের তর্জনীই সব চেয়ে বেশী কাজ করে। 

এজন্যেই দেখা যায়, বেশীর ভাগ অফ-স্পিনারের তর্জনীতে কড়া 

পড়ে গেছে । হাতের কব্জি ও আঙ্গুল এতখানি ডাইনে মোচড় 

দেওয়! চাই যাতে বলটা যখন হাত থেকে ছাড়া পেয়েছে তখন 

হাতের তেলো থাকবে উপরের দিকে আর বুড়ো আঙ্গুলের ডগাটা 

থাকবে প্রায় মাটির দিকে পিচ বরাবর | 

ক্লে বোলারদের ফ্যাকিউরেপা অর্থাৎ লেখ ও ডিরেকশান 

বজায় রাখা হচ্ছে সব চেয়ে বেশী দরকার । বিশেষ করে ফাস্ট 

বোলিং-এ যেমন ডিরেকশান, স্লো! বোলিং-এ তেমনি লেখ বেশী 

দরকারী । কারণ লেশ্খ ঠিক না হলে ফ্লৌ বোলি” এ ব্যাটসম্যান 

দমাদম পিটিয়ে রান তুলবে । তা ছাড়া অফে ও লেগে যে-সব 

ফিল্চার ব্যাটসম্যানের কাছাকাছি দাড়ায়, লেখ কম বেশী হলে 

তাদের জখম হওয়ারও আশঙ্কা | 

স্পিন বোলিং-এ বলটা কতখানি বেঁকে যাচ্ছে তার চাইতে 

কত আচমকা বেঁকে যাচ্ছে সেটাই হলো বেশী দরকারী । যে-বল 

খুব ধীরে ধীরে এক ফুট বেঁকে যাচ্ছে তা” ব্যাটসম্যানকে তত 

বিপদে ফেলবে না যত ফেলবে একটা শী করে চার ইঞ্চি বেঁকে 

যাওয়া বল। মাঠ ভিজে থাকলে বল অনেক সময়ই বেশী স্পিন 

নেয়, কিন্ত সে-ম্পিন হয় বড়ই ধারে। কাজেই শুকনো অথচ 
নরম পিচেই স্পিন বোলিং বেশী কাজে লাগে। বাতাসের 

বিরুদ্ধে বল দিয়ে স্পিন বোলিং-এ বেশী ফল পাওয়া যায়। 
অফ-স্পিন বলটা নিশানা করতে হয় অফ স্টাম্পের 
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সামান্য একটু বাইরে । স্পিন কম নিলে, ঠিক অফ প্টাম্পের 
উপর। 

কোনো কোনো পিচ এমন যে, তাতে বল মোটেই স্পিন 

নেয় না। এ বিষয়ে অফ ব্রেক বোলারের অস্ুবিধাটাই সব চেয়ে 
বেশী। কারণ দেখা গিয়েছে, যে-সব পিচে লেগ ব্রেক বল কিছু 

স্পিন নিচ্ছে, সে সব পিচে অফ ব্রেক বোলার বলে একটুও স্পিন 
দিতে পারছে না । স্থৃতরাং ফ্লো বোলার-__তা” সে অফ ব্রেকই দিক, 

আর লেগ ব্রেকই দিক--শুধু মাত্র ম্পিনের ভরসায় নিশ্চিন্ত 

থাকতে পারে না। তা'কে আরও কতকগুলি কৌশল শিখতে হয়। 
বোলারের কৌশল মানেই হলো! ব্যাটসম্যানকে ধোকা 

দেওয়া যাতে সে বলের ধরনটা ঠিক ধরতে না পারে, কিম্বা বুঝতে 
ভুল করে। তা'র দুটো উপায় আছে। প্রথম বলের ফ্লাইট বদল 

করে, দ্বিতীয় বলের পেস অর্থাৎ গতি কম বেশী করে । 

১৪ নং ছবি। 
'ফ্লাইট? বদল । বল বেশী উপর দিয়ে অথচ একটু আন্ডে 
ছু'ডলে ব্যাটসম্যানের সামনে চি? লেখা জায়গায় পিচ 
খাবে। অথচ একই রান-আপ ও ডেলিভাবীর ভঙ্গিতে 
একটু নীচু কবে কিন্তু বেশী জোরে ছু'ডলে পিচ খাবে 
ব্যাটসম্যানের অনেক কাছে ছ লেখ! জায়গায়। 

ক্লাইট (18,0 বলতে বোঝায় বলটা বোলারের হাত থেকে 
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ছাড়া পেয়ে মাটি থেকে কতখানি উচু দিয়ে এসে পিচ খাচ্ছে। 
নীচের ছবিটা দেখলে বোঝা যাবে যে, বোলার বলটাকে একবার 
বেশী উচু অন্যবার কম উঁচু দিয়ে ছুঁড়েও গতি বাড়িয়ে কমিয়ে 
ঠিক একই জায়গায় পিচ খাওয়াতে পারে। যে-বলটা বেশী উচু 
দিয়ে আসছে সে-বলটা পিচ খেয়ে অনেক আস্তে ব্যাটসম্যানের 
সামনে আসবে । যে-বলটা নীচু হয়ে এসে পিচ খাচ্ছে সে-বলটা 

১৫ নং ছবি । 

তিনটে বল একই জায়গায় পিচ খাচ্ছে। কিন্ত 
ফ্লাইট আলাদা হওয়ায় “ও, ফ্লাইটে বলটা যত্ত 
তাড়াতাডি আসবে “ঘ* ফ্লাইটে ততটা নয়। 
গাঁ ফ্লাইটে আসবে আরও বেশী পরে। 

অনেক তাড়াতাড়ি ব্যাটের মামনে আসবে । ব্যাটসম্যান ফ্লাইটের 

এই তফাৎুটা ধরতে না পারলে হয় আগে ব্যাট চালিয়ে ক্যাচ 
তুলে আউট হবে, নয়তো দেরীতে ব্যাট চালাতে গিয়ে এল. ৰি. 
ডব্লিউ |" অবশ্য ফ্লাইটের এই রকমফের রপ্ত করতে বোলারকে 

অনেক দিন প্র্যাকটিস করতে হবে। হঠাৎ বলের গতি বাড়িয়ে 
দিয়েও শ্লো বোলার ব্যাটসম্যানকে বিপদে ফেলতে পারে । 

বলের ফ্লাইট ও গতি বদল না করেও ব্যাটসম্যানকে ঠকাবার 
একটা উপায় হলো মাঝে মাঝে বোলিং ক্রাজের কিছুটা দূর 
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থেকে বল দেওয়।। বোলিং ক্রীজ থেকে উল্টো দিকের 
উইকেটের দুরত্ব হলো বাইশ গজ। বোলার যদি তেইশ গজ 
দুর থেকে একবার বল দেয়, 
তবে গতি ও ফ্লাইট আগের 

বলগুলর সঙ্গে হুবহু এক 

ছলেও তা" একটু দেরীতে 
ব্যাটসম্যানের সামনে এসে পিচ 
থাবে। ব্যাটসম্যান আগে ব্যাট 

চালিয়ে আউট হবে। বিলাতের 

রয় ট্যাটারসেল অস্ট্ললিয়ায় 
টেস্ট খেলায় তার প্রথম 
উইকেট পেয়েছিলেন এই 

ফন্দি খাটিয়ে। 
ডান হাতের বোলিং-এ ১৬ নং ছবি । 

রা ১নং বোলাব অফ ব্রেক দিচ্ছে টাম্প ডাইনে রেখে বল ৮ 5 

দেওয়ার নাম ওভার দি উই- বোলার দিচ্ছে বাঁউণড দি 
উইকেট । দুটো বল একই 

কেট (০৬০ 07০ ৮1016 
্ জাঘগাঘ পিচ খাচ্ছে। কিন্ত 

বোলিং | স্টাম্প বায়ে রেখে স্পিন খেয়ে ১ নং বোলারের 

হাতে রঃ বন লেগ স্টাম্প ছাড়িয়ে 
6 ই সু দিলে কি যাবে । ২ নং বোলাবেব বল 

বলে রাউও দি উইকেট লাগবে মিডল বা লেগ স্টাম্পে। 

(19170 00০ ৮৮০1০) 

বোলিং। বাঁ-ছাতি অর্থাৎ নেটা বোলারের বেলায় অবশ্য স্বাভাবক 

ওভার দি উইকেট বোলিংই হয়ে দাড়ায় রাউও্ড দি উইকেট। 
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ডান-হাতি বোলার সাধারণতঃ ওভার দি উইকেট বোলিং 
করে। কিন্তু কোনো কোনো সময় ডান-হাতি অফ স্পিনার 

রাউওড দি উইকেট বল দিয়ে থাকে। রাউণ্ড দি উইকেট 

বল দেওয়ার স্বিধা৷ এই যে, তাতে ফ্লাইটের লাইনটা অনেক বেশী 
কোণাকোণি হয়। পঞ্চাশ পৃষ্ঠার ছবিতে তা দেখানো হয়েছে। 
পিচ যখন ভিজে থাকে তখন বল অনেক বেশী স্পিন খেয়ে বাকে। 

তখন ওভার দি উইকেট অফ ব্রেক বল দিলে প্রায়ই বল স্পিন 

খেয়ে লেগ স্টাম্পও ছাড়িয়ে চলে যায়। তখন শট লেগে বেশী 

ফিল্ডার রেখে রাউণ্ড দিয়ে উকেট বল দিলে অফ স্পিনার প্রায় 
ক্যাচ অথবা এল. বি. ডব্রিউ পায়। গোড়াতে রাউণ্ড দি উইকেট 

বল দিয়ে লেখ ও ডিরেকশান বজায় রাখা একটু শক্ত ঠেকতে 
পারে। কিন্তু কিছু দিন অভ্যাস করলেই তা” সহজে হয়ে আসবে। 

অফ স্পিন বোলার টামের পক্ষে খুব দরকারী । কারণ সে 

অনেকক্ষণ বল দিয়েও ক্লান্ত হয় না। কাজেই সে বেশীর ভাগ 

বোলিং এর ভার নিতে পারে । এসব বোলারকে উংরেজীতে বলে 

স্টক (5০০) বোলার । কিন্তু স্টক বোলার যে হবে, সে 

উইকেট যদি বা না পায় অন্ততঃ রান তোলাটা বন্ধ রাখবে । 

সেজন্যে সব চেয়ে আগে চাই য়্যাকিউরেসী । যে কেউ ভালো 
স্পিন বোলার হতে চায়, তাকে আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি যে, তার 

ডিরেকশান আর লেংখ, বিশেষতঃ লেখ নিখুঁত না হলে সে কিছু 

করতে পারবে না । 

৫১ 



শাঠ প্রেক 

আগেই বলেছি যে, ঘে-ব্ল পিচ খেয়ে ব্যাটের কাছ থেকে 

বাইরে অর্থাৎ অফের দিকে চলে যায়, ব্যাটসম্যানের পক্ষে সে-বল 

পিটানো বেশী অস্ুবিধাজনক । 

সুতরাং অফ ব্রেকের চাইতে 

লেগ ব্রেক বেশী মারাত্মক | 

১৭ নং ছবি। লেগ ব্রেক বল নিশান! করতে 
রী রর 
লেগ ব্রেক গ্রিপ। বোলারের হয় সাধারণতঃ অফ বা মিডল 

পিছন থেকে যেমন দেখায়। 

স্টাম্পের উপর। অফ 

স্টাম্পের বাইরে লেগ ব্রেক 

বল দিলে বুদ্ধিমান ব্যাটসম্যান 

ত৷, ছেড়ে দেবে । 

লেগ ব্রেক বল দিতে 

বলটা এমনভাবে ধরতে হবে 
যাতে বলের সেলাই তর্জনী 

ও মধ্যমাকে আড়াআড়িভাবে বিনহনি। 

কেটে যায অনধিক. লো বেরি হট 
থাকবে সেলাই-এর গায়ে। 

লেগ স্পিন দিতে এই অনামিকা দিয়েই বলটাকে ঘুরিয়ে দিতে হয়। 
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অর্থাৎ অফ স্পিনে যেমন তর্জনী, লেগ স্পিনে তেমনি অনামিকাই 

বেশী কাজ করে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে হাতের কজিও ঘোরাতে হয়। 

বাহান্ন পৃষ্ঠায় ছবি ছুটিতে লেগ স্পিনের শ্রিপ এঁকে দেখানো 

হয়েছে। 

লেগ ব্রেক বল দিতেও ডান হাত খুব উঁচুতে তোলাই 

ভালো । তবে কেউ যদি হাত কিছুটা নীচু রেখেই বলে বেশী 
লেগ স্পিন দিতে পারে, তবে মে যেন সেভাবেই বল দেয়। 

অনেক নামকরা লেগ স্পিনার, যেমন অস্টেলিয়ার ক্ল্যারী গ্রিমেট, 
একটু নীচু হাতেই বল দিতেন। বাতাসের বিরুদ্ধে, বল দিয়ে 
লেগ স্পিনার বেশী ভালো ফল পায়। 

লেগ স্পিনের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত হলো ধুলো জমা বা 
আল্গা হয়ে যাওয়া পিচ। 

লেগ ব্রেক বোলারকে প্রায় সর্বদাই ওভার দি উইকেট বল 
দিতে হয়। কারণ রাউণ্ড দি উইকেট বল দিলে যে বল স্টাম্প 

লক্ষ্য করে পিচ খায়, সেটা ম্পিনের পরে অক স্টাম্প ছাড়িয়ে 
যাবে, আর লেগ স্টাম্পের বাইরে পিচ খাওয়ালে এল. বি. 

পাওয়ার জো৷ থাকবে না । 
লেগ ব্রেক ডেলিভারীর আগে হাতের কব্জিটা নীচের 

দিকে বেঁকে থাকবে। হাত যখন উপরে উঠেছে তখন 

হাতের তেলোটা থাকবে প্রায় ফাইন লেগের দিকে । বলটা 
ছাঁড়বার সময় অনামিকা ব্যাটসম্যানের দিকে বলটাকে মোচড় 

দেবে, বুড়ো আঙ্গুলটা নীচের দিকে গড়িয়ে চলে যাবে 
ব্যাটসম্যান থেকে দুরে । সঙ্গে সঙ্গে হাতের কব্িও সামনের 
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দিকে ঘুরিয়ে দিতে হবে যাতে ফলো-থ,তে ডান হাতের আঙ্গুল- 
গুলি ব্যাটসম্যানের উইকেট-মুখো মেলে থাকে । মোটামুটি বলা 

যায়, লেগ স্পিন দিতে আঙ্গুল ও হাতের কব্জি ঘোরাতে হয় অফ 

ম্পিনের উল্টো দিকে । ঘড়ির কাটা ঘেদিকে ঘোরে, লেগ স্পিনে 

আন্গল আর কঞ্জি ঘুরবে তার বিপরীত দিকে । 

লেগ স্পিন বল দ্রেওয়া শক্ত । বিশেষ করে যারা নতুন 

বল দিতে শিখছে তারা 

গোড়াতে দেখবে যে, বলে 

স্পিন দিতে গেলে বলের 

ডিরেকশান মোটেই ঠিক রাখা 

যাচ্ছে না, লেখখও গোলমাল 

হচ্ছে। কাজেই লেগ ম্পিন 

বোলিং ধাপে ধাপে অভ্যাম 

করা ভালো । প্রথমে স্পিন, 

তারপরে লেখ ও ডিরেকশান । 

বল ম্পিন করতে শেখার 

2 একটি মাত্র উপায় আছে। 

ক সে হচ্ছে অভ্যাস। বিলাতের 
লেগ ব্রেকের ডেলিভাবী। বল 
ছাঁড়বার আগের মুহঙ। হাতের একজন নামকরা স্পিন বোলার 
কব্জি নীচের দিকে বেঁকে আছে । তার পকেটে সর্বদাই একটা বল 

রাখতেন। সকালে, বিকালে, ঘরে, বাইরে যখন অবসর পেতেন 
তখনই তিনি বলটাকে আঙ্গুল দিয়ে স্পিন দিতে চেষ্টা করতেন । 

লেগ স্পিন বল দিতে শেখার প্রথম ধাপ হলো কিছুদিন 
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পিচের মাঝামাঝি জায়গা থেকে আণ্ডার-আণ্ন বল দেওয়া । আধ ক 

পিচে লেগ স্পিন দেওয়ার মংকেতটা রপ্ত হওয়ার পরে ধীরে 

বীরে আগ্ডার-আর্ম থেকে রাউও্ড আম এবং রাউণ্ড আম থেকে 

ওভার আর্ম বল দেওয়া শুরু করবে। ওভার আর্ম লেগ স্পিন 

বেশ সহজ হয়ে গেলে পর 
ভ্রমশঃ পুরো পিচে লেখ ও 

ডিরেকশান বজায় রেখে বল 

দেওয়া অভ্যাস করবে । 

লেগ ম্পিনারকেও শুধু 

ম্পিনের উপর নির্ভর করলে 

চলে না। বলের গতি ও 

ফ্লাইট বদল ক'রে ব্যাটস- 

ম্যানকে ধোকা দিতে হয়। 

কোনো কোনো নতুন 
১০ নং ছুবি। 

ল্লৌবোলার হয়তো ভাববে, পেগ ব্রেকেব ফলো-থ,। ডান 

বলের রকমফের করেই যদি হাতের আমল মেলে 
আছে ব্যাটপয্যানেব দিকে । 

ব্যাটসম্যানকে ঠকাতে হয়, 

তবে একবার অফ ব্রেক ও অন্যবার লেগ ব্রেক বল দিলেই তো 

সব চেয়ে বেশী ভালো ফল পাওয়া যাবে । তা" কিন্তু ঠিক নয়। 

ব্যাটসম্যানকে আউট করতে স্পিন বোলারদের দলের ফিল্চারের 

উপর সবচেয়ে বেশী নির্ভর করতে হয়। অফ ব্রেক ও লেগ 

ব্রেক বোলারের ফিল্ড আলাদা । এমন ভাবে ফিল্ড সাজানো সম্ভব 

নয় যা অফ ব্রেক ও লেগ স্পিন ছু" ধরনের বলের পক্ষেই কাজে 
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লাগে। প্রত্যেকটা বলের পরেই তো আর একবার ক'রে 

ফিল্চারদের এখানে ওখানে সরিয়ে নেওয়া চলে না। ওভারের 

মাঝখানে ছু একজন ফিল্ডারকে একটু এগিয়ে পিছিয়ে দিতে 

দোষ নে, সেকথা ঠিক। কিন্তু তাই ব'লে প্রত্যেকটা বলের 
আগেই যদি এধারের ফিল্ডারকে ওধারে সরাতে হয়, তবে শুধু 

ঘে সময় নষ্ট তা” নয়, ফিল্ডপম্যানেরাও হাপিয়ে পড়ে। 
তাদের একাগ্রতাও নষ্ট হয়। বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যানকে যে ফিল্ডিং 

দল অপছন্দ করে তার একটা কারণ এই | একজন ডান-হাতি 

আর একজন বাঁহাতি ব্যাটসম্যান জুটি হলে ফিল্ড সাজানো 
কেবলই ওলট পালট করতে হয়। 

তাই বলে একথাও যেন কেউ মনে না ভাবে যে, অফ 

স্পিনারকে কোনো কালেই লেগ ম্পিন বল দিতে নেই। সময় 
বুঝে অফ ব্রেক বোলার মাঝে হঠাৎ ছু" একটা বল লেগ ব্রেক 

দিয়ে বেশ ভালো ফল পেয়ে থাকে । 
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টপ স্পিন 

টপ ম্পিন (00 5১19) কথাটার মানে হলো উপর থেকে 

নাচের দিকে ঘুরপাক খাওয়া । অফ স্পিনের মতো ডাইনে বা 

লেগ স্পিনের মতো বাঁয়ে নয়। পায়ের সমুখ থেকে একটা 
পিপেকে ধাক্কা দিয়ে দুরে মরিয়ে দিলে পিপেটা যেভাবে গড়াতে 
থাকে, টপ স্পিনে ক্রিকেট বলটাও ঠিক সেভাবে ঘুরপাক 
খেতে খেতে ব্যাটসম্যানের দিকে যায়। সে-বলগ্ুলি বড়ই 

মারান্মক। 

সাধারণত (লগ স্পিন বোলারেরাই টপ ম্পিন বেশী 

কাজে লাগায় । বলটা দেখতে লেগ ব্রেক বলের মতোই । কিন্তু 

ব্যাটসম্যানের সামনে এসে পিচ খেয়ে বায়ে অর্থাৎ অফের দিকে 

না বেকে সোজা সামনে উইকেটের দিকে ছোটে । টপ ম্পিনের 

কলে পিচ খাওয়ার পরে বলের গতি কিছুটা বেড়ে যায়। 

ব্যাটসম্যান বলটাকে লেগ ব্রেক মনে করে বাকবার অপেক্ষায় 

পিছিয়ে মারতে চায় আর অমনি বলটা শণ করে সোজা গিয়ে 

তার পায়ে লাগে। এই কারণে টপ স্পিন বল দিয়ে প্রায়ই 

এল. বি. ডরিউ পাওয়া বায়। 

টপ স্পিন বল দেওয়ার কায়দা লেগ ব্রেকের মতোই । 
শুধু বলটা এমন সময়ে হাত থেকে ছাড়তে হয় যাতে 
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আঙ্গুলের মোচডুটা পুরোপুরি বলের বাঁ পাশে না দিয়ে উপরে 
দেওয়া হয়। আনামিকার মোচড়টা লেগে ব্রেকের সময় পড়ে 

শ্লিপের দিকে; টপ স্পিনের বেলায় পড়বে সোজা ফ্লাইটের 

লাইনে অর্থাৎ উইকেটের দিকে । ডেলিভারীর মুহুর্তে হাতের 

তেলো থাকবে মিড-অন মুখো । 

টপ স্পিন হলো লেগ ব্রেক আর গুগলার মাঝামাঝি । 

কাধের একটু নীচ থেকে বল দিয়ে টপ স্পিন শেখা মহজ । 
টপ ম্পিনের বিপরীত হলো ব্যাক ম্পিন ৷ ব্যাক স্পিনের 

আর একটা নাম হচ্ছে আগ্তার স্পিন। কারণ এ ধরনের বলে 

স্পিন দেওয়া হয় বলের নীচে । তার ফলে বলটা পিছনের দিকে 
ঘুরপাক খেতে খেতে ব্যাটসম্যানের কাছে যায়। আমাদের 

এঁ পিপের দৃষ্টান্তটা দিয়ে বলবো, পিপেটাকে হাত দিয়ে সামনে 
টানলে সেটা যোবে গড়াবে ব্যাক ম্পিনে বলের ঘুরপাক 

খাওয়াটা হচ্ছে সেই রকম । ব্যাক স্পিনের ফলে পিচ খেয়ে 

রলের গতি অনেক আস্তে হয়ে যায়। টপ ।স্পনে বলটা মাটি 

থেকে খুব সামান্যই লাফিয়ে ওঠে । ব্যাক স্পিন কিন্ত ঠিক তার 
উল্টো । অনেকখানি লাফায়। তাই ব্যাক স্পিনকে ইংরেজীতে 

বল হয় “কিক-আপ” অথবা “সিট আপ” ডা) | 

টপ ম্পিন আর ব্যাক স্পিন দুই ই রপ্ত করা কঠিন। তবে 

একজন পাকা লেগ ব্রেক বোলার ধীরে ধারে টপ স্পিন ও ব্যাক 

স্পিন দুই-ই অভ্যাস করে” তার বলের রকমারি বাড়াতে পানে । 
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গুগলী 

লেগ ব্রেকের মতো দেখতে অথচ পিচ খেয়ে অনের দিকে 

বেঁকে যায় এমন বলকে বলে গুগলী । অর্থাৎ গুগলী হলো! সে-বল 

ঘা” বোলার লেগ ব্রেকের কৌশলে হাত থেকে ছাড়লেও আসলে 

হচ্ছে অফ ত্রেক । এজন্যই এর আর একটা নাম হলো রংআন 

(৬৮-07-0101 সাধারণতঃ মারা ছান হাতে বল দেয় তারাই 

গুগলা দিতে পারে । বী হাতি বোলার, অর্থাৎ ইংরেজীতে যাদের 
বলে লেফট আম বোলার, তারা বড় একটা গুগলা দেয় না। 

বা হাতি বোলার ডান হাতি বোলারের মতো লেগ ব্রেকের ভঙ্গিতে 
অফ ব্রেক বল দিলে তাকে বলে “টানাম্যান । আমাদের মানকাদ 

“চীনাম্যান, দিয়ে অনেক পাকা ব্যাটসম্যানকে আউট করে থাকেন | 

গুগলী বল আবিক্দীর করেন বিলাতের স্পিন বোলার বি. জে 

টি. বসেষ্কোয়েট। এজন্যে গুগলীর আর একটা চলতি নাম 
হয়েছে-_“বসা” (159516)। গুগলার গ্রিপ আর লেগ ম্পিনের 

গ্রিপে কোনো তফাৎ নেই । শুধু ডান কব্সিটা এতখানি বেশী 

মোচড় দিতে হয় যাতে বলটা ছাড়বার আগের মুতে হাতের 

পিঠটা ব্যাটসম্যান মুখো হয় । ব্যাটসম্যান দেখতে পায় বলটা মেন 

বোলারের আগ্গুলগ্ুলির পিছন থেকে উঠে আমছে। বলটা 
ছাড়বার সময় বোলারের বা কীধটা নীচের দিকে কাত হয়ে পড়ে। 
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গুগলী দিতে বাঁ পা ডান পায়ের সঙ্গে এক লাইনে রাখ! 

সুবিধাজনক | বী পায়ের টো থাকবে ব্যাটসম্যান-মুখো । একটি 

পৃষ্ঠায় ভবি দেখলে বল দেওয়ার ভঙ্গি পুরোপুরি বোঝা যাবে । 
গুগলী বল দেওয়া খুবই শক্ত । কারণ হাতটাকে মোচড় 

দিয়ে এমন অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে আনতে হয় যে, হাতে ব্যথা 

লাগে অথচ বলের লেখ ও ডিরেকশানও ঠিক হতে চায় না । তবে 
ছোট ছেলেদের হাত নরম। তার! কিছু দিন অভ্যাস করলেই 
হাতকে অনেকখানি বেশী বাকাতে পারে । কাজেই তাদের পাক্ষ 

গুগলী দিতে শেখা কিছু অসাধ্য কাজ নয়। 

কিন্তু একটা বিষয়ে সাবধান করে দিচ্ছি । গুগলী অভ্যাস 

করতে গিয়ে অনেক তরুণ বোলার তাদের স্বাভাবিক ভাবে বল 

দেওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। গুগলী ছাড়া অন্য আর কোনো 

ধরনের বল আর তখন তাদের হাতে আসে না। তাহলে কিন্তু 

সর্বনাশ । কারণ পর পর শুধু গুগলী বল দিয়েই কোন 

ব্যাটসম্যানকে আউট করা যায় না । গুগলী শুধু এই জন্যেই কাঁজে 
লাগে যে, সেটা অন্য বলের চাইতে আলাদা ৷ খুব লক্ষ্য না করলে 

বোলারের ভঙ্গি থেকে আচ করা যায় না। কিন্তু ক্রমাগত গুগলী 

দিতে থাকলে ব্যাটসম্যান তাতে এতই অভ্যস্ত হয়ে যাবে যে, সে-বল 
চিনতে তা?র একটুও অসুবিধা হবে না । এজন্যেই যারা গুগলীতে 
ওস্তাদ তারাও অনেক রয়ে-সয়ে হঠাৎ একটা গুগলী দেয়। 

গুগলী হচ্ছে বোলিং-এ চাটনির মতো'। মাছ মাংস ও অন্য 

আর পাঁচটা জিনিষের -সঙ্গে খাওয়ার স্বাদ বাড়ায়। শুধু 

চাটনি খেয়ে তো কেউ পেট ভরাতে পারে না। 
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২২ নং ছি 
প্রগলীব্র ফলো-খ | 
ডান কাপ নীচ, হাত 
মোচড় খেছে ঘুরেছে। 
কম্ুতটা শর্ট লেগের 
দিকে । ভাছের তেলো 
প্রার লেগ ম্টাম্প-মুখো। 

২১ নং ছবি। 
গুগলী হাত থেকে ছ্াড। পাওয়ার 
পরের মুত । হাতের পিছনট। 
ব্যাটসম্যান-মুখে। | বলট। যেন 
আম্লের পিছন থেকে উঠে 
আসছে । বা ক্কাব নীচ, ৰা 
পা ডান পায়েবক লাহনে। 



লেখ ও ডিরেকশান বজায় রেখে গুগলী দিতে জানা থাকা 
বোলারের পক্ষে খুবই ভালো কথা । লেগ-ম্পিনার হঠাৎ একটা 

গুগলী দিয়ে উইকেট পেতে পারে। তা” যদি বানা পায়, 
ব্যাটসম্যানকে দাবিয়ে রাখতে পারে। কারণ বোলার গুগলী 
দিতে জানে একথা টের পাওয়া মাত্র ব্যাটসম্যান সর্বদাই আশঙ্কায় 

থাকে,_কী জানি কখন একটা গুগলা আসছে। অতিরিক্ত 

সাবধান হতে গিয়ে তার খেলায় আড়ষ্টতা আসে । মন খুলে, 
স্টক করতে পারে না। রান কম হয়। 

কিন্তু বৌলার যদি ভালো অফ-ম্পিনার বা লেগ-স্পিনার হয় 

এবং ফ্লাইট ও গতি বদল করে” বলে রকমারি আনতে পারে, তবে 

গুগলী একেবারে না জানলেও তাকে কেউ ছি ছি করবে না। 

ইংলগ্ডের নামজাদা টেস্ট বোলার মি. এস. ম্যারিয়ট মোটেই গুগলী 

দেওয়ার কায়দা জানতেন না। শুধু টপস্পিন আর লেগ ব্রেক 

দিয়েহ তিনি বড় বড় ব্যাটসম্যানদের ঘায়েল করেছেন । 

যদ্দিও গুগলী বল প্রথম আবিষ্ষার হয়েছে ইংলগ্ডে) সেটা সব 

চেয়ে বেশী চলতি হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকায় । গুগলী আবিষ্কারের 

পর থেকে সেখানকার প্রায় প্রত্যেক টেস্ট টামেই অন্ততঃ একজন 

ভালো! গুগলী বোলার রয়েছে । ১৯০৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার 
যে-টাম বিলাতে টেন্ট খেলতে যায় তাতে শোয়ার্জ, ভলগার, 
ফাকনার ও হোয়াইট এই চার জন বোলার ছিল, যার! প্রত্যেকেই 

পাকা গুগলী বোলার । 
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মাডিয়্ম পেস বোলিং 

মিডিয়ম পেস বোলার ফাস্ট বোলারের সুইং আর যো 

বোলারের স্পিন দুষ্ট-ই কিছুটা কাজে লাগায়। তবে মিডিয়ম 

পেসে সোয়ার্ভ বলই বেশী মারাত্মক হয়। মিডিয়ম পেস বোলার 

এক হিসাবে দলের পক্ষে উপকারী । তা"র বলে ব্যাটসম্যানেরা 

বেশী রান তুলতে পারে না। ফান্ট বোলারদের বলে শ্লিপের 

পাশ দিয়ে ছু একটা মার বাউগ্ডারীতে পৌছবে আর স্লো 

বোলারেরাও কখন কখনও লেখ গোলমাল করে” ব্যাটসম্যানকে 

কষে পিটাবার স্থযোগ দেবে, এ প্রায় জানা কথা । শুধু পাকা 

মিডিয়ম পেস বোলারেরাই বরাবর লেখ্খ ও ডিরেকশান বজায় 

রেখে বল দিতে পারে। তাই যখন বিপক্ষ দলের রান সংখ্যা 

দাবিয়ে রাখা দরকার, তখন মিডিয়ম পেস বোলারদের ডাক পড়ে। 

অবশ্য মিডিয়ম পেম বোলারের একটা অস্থবিধাও আছে। 

যতক্ষণ বলের পাঁলিশ থাকে, ততক্ষণ ফান্ট বোলারেরা বল দেয়। 
মাঠে যখন ধুলো জমে বা মাটি আলগা হয়ে আমে তখন বল দিতে 
আসে স্পিন বোলারের । মিডিয়ম পেস বেচারা না পায় সহজে 

সুইং করবার উপযুক্ত নতুন বল, না পায় সহজে স্পিন করবার মতো। 

ক্রান্বলিং পিচ । উইকেট পেতে সে পেসের অদল বদল করে 

বা বোলিং ক্রীজে কখনও স্টাম্পের গা থেকে কখনও বা একটু 
দুরে সরে” বলে রকমারি আনে। 
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যার! ফান্ট গিডিয়ম অর্থাৎ প্রায় ফান্ট বোলারের কাছাকাছি 
জোরে বল দেয়, তারা কেউ কেউ একটা নতুন কৌশল খাটায় যার 
নাম হলো “লেগ কাটার” । ভেজা মাঠে লেগ কাটার বড়ই 

মারাত্মক | ইন সুইঙ্গার বোলার লেগ কাটার দিলে ইন শ্থইঙ্গার 

বল পিচ খেয়ে অনেকটা লেগ স্পিনের মতে! ব্যাটসম্যান থেকে 

বাইরে অর্থাৎ অফের দিকে চলে যায় । আজকাল ইংলপ্ডের এলেক 

বেডনার এ ধরনের বোলারদের মধ্যে সেরা । এই লেগ কাটার 

দিয়েই বিলাতের টেস্ট ম্যাচে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের এবং এবার 
অস্টেলিয়ার ব্যাটসম্যানদের তিনি আউট করেছেন। ভিজে মাঠে 
বলটাকে লেগ স্পিনারের কৌশলে কিন্তু ফান্ট বোলারের মতো 
জৌড়ে ছুঁড়লেই সেটা অনেকখানি লেগ কাটার হয়ে দাড়ায় । 

অবশ্য অনামিক! দিয়ে বলটাকে স্পিনের ভঙ্গিতে কেটে দিতে হয় 

তাতে বেশী লিফট পাওয়া যায়। বলটা আঙ্গুলে শক্ত করে চেপে 

ধরবে । কিন্তু কব্জি ঘেন শক্ত করবে না। লেগ কাটারে 

ব্যাটসম্যান যাতে ফরোয়ার্ড খেলতে বাধ্য হয় সেজন্যে বলটাকে 

ব্যাটসম্যানের কিছুটা কাছে ফেলতে হয়। লেগ কাটার লেগ 
স্টাম্প নিশানা করা ভালো । শুকনো মাঠে ডেলিভারীর মুইর্তে 

মাঝের আঙ্গল দিয়ে বলের মেলাইটাকে আড়াআড়ি ভাবে কেটে 

দিতে হয়। ্ 

লেগ কাটার বল দেওয়া বেশ কঠিন। অনেক দিন অভ্যাস 
ও অনেক পরিশ্রম না করলে কোনো বোলার লেগ কাটার শিখতে 

পারে না। 
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বা-হাতি বোজান্র 

এই বউ-এর আগের পৃষ্টাগুলিতে বোলি-এর যে-সব কায়দা 
কৌশল বলা হয়েছে তা” সমস্ত এমন বোলারদের জন্যে যার! 
ডান হাতে বল দেয়। বা-হাতি বোলার অর্থাৎ চলতি কথায় আমরা 

যাকে নেটা বোলার বলি, তাদের জন্যে আলাদা করে কিছু বলা 

দরকার | 

বিলাতে বাঁহাতি বোলারদের একটা বিশেষ কদর আছে। 

কারণ সেখানকার নরম মাটি ও স্যাৎসেতে আবহাওয়া বা-হাতি 

বোলারদের খুব কাজে লাগে । এমন কি ধিলাতের গোঁড়া ক্রিকেট 

পণ্ডিতের বলেন যে, অন্ততঃ একজন বা-হাত বোলার না থাকলে 

কোনো ক্রিকেট টামই শক্তিশালী হয় না। এটা অবশ্য একটু 
বাড়াবাড়ি। অস্টেলিয়ার টেস্ট টাম অনেকবার বাঁহাতি বোলার 
ছাড়াই ইংলগুকে হারিয়ে দিয়েছে । তবে এ-কথা মানতেই 

হবে যে, দলে একজন বাঁহাতি বোলার থাকলে বোলিং-এর 
রকমারি বাড়ে । 

বা-হাতি বোলারের সংখ্যা সব দেশেই কম। কাজেই 

ব্যাটসম্যানেরা সাধারণতঃ তাদের বলে খেলতে অভ্যস্ত নয়। 

বা-হাতি বোলারদের আর একটা সুবিধা এই যে, তাদের স্বাভাবিক 

স্পিন হলো লেগ ত্রেক। কাজেই তা'রা ডান-হাত লেগ, 
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স্পিনারদের চাইতে অনেক সহজেই লেখ বজায় রেখে লেগ 

ব্রেক ও টপ স্পিন দিতে পারে। পিচ খেয়ে বাইরে অর্থাৎ 

অফের দিকে বেঁকে যায় এমন বলই ব্যাটসম্যানের পক্ষে সবচেয়ে 

অনুবিধাজনক মে-তো। আগেই বলেছি। 

বোলি-এর মুল কৌশল অর্থাৎ বেদিক য়্যাকশন বা হাতি 

বোলারদের বেলায় হুবহু এক | স্পিন ও ফ্লাইটের সংকেতও তাই। 

বোলি” ক্রিজে স্টাম্পের কোন দিকে দাড়িয়ে বল দিতে হবে তফাৎ 

শুধু মেখানে। সাধারণতঃ ডান-হাতি বোলার বল দেয় ওভার দি 

উইকেট | আর বী-হাতি বোলার দেয় রাউণ্ড দি উইকেট । অবশ্য 

কোনো কোনো ক্ষেত্রে, বিশেষ করে বড় ম্যাচে শেষের দিকে, 

বাঁহাতি বোলার ওভার দি উইকেট বল দিয়ে ভালো ফল পায়। 

কারণ উল্টো দিকের বোলার ফলো থ»তে পায়ের চাপে পিচের 
যেখানটা মাটি কিছুটা জখম করেছে, বা হাতি বোলার ওভার দি 
উইকেট বল দিয়ে ঠিক দেখানে পিচ খাইয়ে অনেক বেশী স্পিন 
পেয়ে থাকে । ব্যাটসম্যানও যদি বা-হাতি হয় তবে বা-ছাতি 

বোলার ওভার দি উইকেট বল দিয়ে বরাবর এ জখম-হওয়া 

জায়গায় পিচ খাওয়ালে সহজেই উইকেট পাওয়ার আশ! থাকে । 

ণীনাম্যান” দিতে বাঁহাতি বোলার ওভার দি উইকেট 

বল দেয়। আমাদের ভিন মানকাদ ও অস্ট্লিয়ার জর্জ ট্রাইবকে 

যারা ইডেন গার্ডেনে বল দিতে দেখেছে, তারা সেটা নিশ্চয় লক্ষ্য 
করেছে । 

যার! বা হাতে বল দেয় তাদের মধ্যে ফাস্ট বোলার বড় বেশী 

দেখা যায় না। এমন কি একমাত্র বিল ভোস এবং ই. ডব্লিউ, 
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ক্লার্ক ছাড়া বিলাতেও বাঁ-হাতি ফাস্ট বোলার হিসাবে আর কেউ 

খুব নাম করেন নি। মিডিয়াম ফাস্টের দলে অস্টেলিয়ার বিল 

জন্নন অবশ্য খুবই মারাত্মক বোলার । বাী-হাতি স্লো বোলারদের 

মধ্যে ভারতবর্ষের মানকাদ, বিলাতের রোডস ও ভেরিটী এবং 

অস্টেলিয়ার ফ্রিট উড শ্পিথ জগৎ-বিখ্যাত। 
বাঁহাতি পলো বোলার অনেক সময় “লেগ ট্র্যাপের বদলে 

“অফ ট্র্যাপ” ফন্দিটা কাজে লাগায় । খুব আক্রমণমুলক অক ট্র্যাপে 

দুজন শ্রিপ, গালা, সিলা মিড অফ ও কভার পয়েণ্ট দাড় করিয়ে 

বী-হাতি প্রো বোলার রাউণ্ড দি উইকেট বল দেয়, ভাতে প্রায় 

উইকেট পায়। বাউঞড দি উইকেট বল দিতে বাঁহাতি পো 

বোলার স্টাম্পের গা থেকে বল ছাড়ে । এ ধরনের বোলার যদি 

ওভার দি উইকেট বল দিতে চায়, তবে লেগে ফিল্ডার রেখে লেগ 

স্টাম্প নিশানা করলে ভালো ফল পাবে। 

যারা বাঁহাতে বল দেয় তারা বে বা-হাতে ব্যাটও করবে, 

এমন কথা নেই । অনেক ক্রিকেটার আছে যারা ব্যাট করে 

স্বাভাবিক অর্থাৎ ডান-হাতি অথচ বল দেয় বাঁহাতে । আমাদের 

ভিন্ু মানকাদ হচ্ছেন এই দলে । 
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ফিল্ড সাব্সানো। 

গোড়াতেই বলেছি, উইকেট পাওয়ার জন্য বোলারকে 
ফিল্চসম্যানদের উপরে অনেকখানি নির্ভর করতে হয়। রান 

বাচাতেও তাই । কাজেই কী করে" ফিল্ড সাজাতে হয়, বোলারের 

পক্ষে সেটা জানা দরকার । ম্যাচ খেলায় ক্যাপ্টেন হলো ফিল্চ 

সাজাবার কর্তা। কিন্তু ক্যাপ্টেন সর্বদাই বোলারের সঙ্গে 

পরামর্শ করে” ফিল্ড সাজায় ৷ কারণ কোন বোলার কী ধরনের বল 

দেয় তা” বুঝেই ফিল্ডারদের বিভিন্ন জায়গায় দাড় করাতে হয়। 

ফিল্ড সাজাবার মোটামটি নিয়ম এই যে, বোলারের বলটা 
পিচ থেয়ে ষে-দিকে বাকবে সে দিকেই ফিল্ডসম্যান বেশী রাখতে 

হয়। আউট স্ুুইঙ্গার ও লেগ ম্পিন বল দিলে অফের দিকে বেশী 

ফিল্চার রাখা হয়, ইন সুইঙ্গার ও অফ স্পিনে অনের দিকে । 
যখন রান বাচাবার চাইতে ব্যাটমম্যানকে আউট করাটাই প্রধান 

উদ্দেশ্য, তখন সামনে যেমন,__শট লেগ, স্বৌয়ার লেগ, শ্রিপ, 
গালী, সিলী পয়েণ্ট, সিলী মিড-অন বেশী রাখা প্রয়োজন । আর 
যখন রান তোল! বন্ধ করা লক্ষ্য, তখন আউট ফিল্চে অর্থাৎ 
দূরে যেমন,_ল' অন আউট ফিল্ড, স্টেট হিট আউট ফিল্ড, 
এক্সটী কভার বেশী দীড় করাতে হয়। প্রথমটাকে বলে 

য্যাটাকিং ফিল্ড অর্থাৎ আক্রমণমুলক ফিল্ সাজানো । দ্বিতীয়টাকে 

বলে ডিফেন্দিভ ফিল্ড অর্থাৎ আত্মরক্ষামুূলক | 
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ফাইন লেগে একজন ফিল্ডার না রাখলে ফান্ট বোলার নির্ভয়ে 

বল দিতে পারে না। কারণ খুট করে ব্যাটে লেগে বল সেখান 

দিয়ে বাউগ্ডারাতে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে । থার্ড ম্যানও রাখা 

দরকার । লেগ স্পিনারের কাজ হলো উইকেট নেওয়া, সাধারণত 
রান দাবিয়ে রাখার জন্যে সে নয়। কাজেই সে যাতে নিশ্চিন্তে 

যথেষ্ট এগিয়ে বল পিচ খাওয়াতে পারে, তার জন্যে তাকে 

দুজন আউট ফিল্ডার__-একজন প্রায় তার পিছনে আর একজন 

ডিপ এক্সট্রা কভারে-_দেওয়া উচিত। তা"রা বাউণ্ডারী বাঁচাবে | 

ব্যাটসম্যানের খেলার ধরনের উপরেও ফিল্ড সাজানো 

নির্ভর করে। যে-ব্যাটমম্যান ড্রাইভ, কাট ইত্যাদি বেশী 

করে তার জন্যে আফে বেশী ফিল্চার রাখতে হয়, আবার 

যে-ব্যাটসম্যানের বেশীর ভাগ স্টোক অনের দিকে তার জন্যে 

ফিল্ড সাজানো হয় সেই দিকে । 

পাকা ব্যাটমম্যানকে লোভ দেখিয়ে ফাদে ফেলতে অনেক 

সময় কিন্তু এই নিয়মের ঠিক উন্টোটি করা হয়। একটা দৃষ্টান্ত 
দিচ্ছি। একজন ব্যাটসম্যান কভার ড্রাইভ খুব পছন্দ করে। 

কভার পয়েন্ট ও এক্সট্রা কভারে ফিল্ডার থাকলে সে খুব নিশ্চিত 

না হয়ে সে-স্টোক করেনা । বোলার তথন ইচ্ছে করেউ এ 

জায়গা ছুটো খালি রাখে, কিন্তু অফ স্টাম্পের অনেক বারে বল 

দে সাধারণত ঘা ড্রাইভ না করে ছেড়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু 

ব্যাটসম্যান কভারে খালি মাঠ দেখে বাউগ্ডারী করার লোভে 

বেপরোয়া ব্যাট চালায় । আর অমনি ব্যাটের আনাচে কানাচে 

লেগে ক্যাচ ওঠে গালী ব৷ শ্লিপের হাতে । 
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৩1 শ্লিপ 
৪1 শঢ থাড ম্যান 

৫1 কার পয়েণ্ট 

৩] এক্স পাব 

৭। মিড 'অফ, 
| র্ ৮। ল* অন | স্টেট ঠিট 

৯। ঘিড অন 
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১১1 শ্গেনাব পেগ 

২৬ ন* ছবি । 

লেগ বেবে বান 
ধাচাবাব ফিল্ড 

১। বোলার 

২। উইকেট কীপাব 

৩। শ্রিপ 
৪1 শট থার্ড ম্যান 
৫1| কভার পফেণ্ট 

৬। এক্সট্রা কভার টি 
৭| দ্ডিপলং অফ 

৮| মিড অফ, 
৯। সিলী মিড অফ 

১০। মিড অন 
১১1 মিড উইকেট 

১২। ডিপক্কোয়ার লেগ 
1 
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কোন বোলার কী রকম ভাবে ফিল্ড সাজাবে তার একটা 
মোটামুটি ধারণা উনসত্তর ও একান্তর পৃষ্ঠায় দেওয়া হয়েছে। 
তেইশ নম্বর ছবিতে আছে ফান্ট বোলারের ফিল্ড । সেটা 
দিডিরম কান্ট উন হুইঙ্গারের জন্যে কাজে লাগাতে ছু" নম্বর 
ফিল্গারকে ক”, আট নম্বরকে খ+?, পাঁচ নম্বরকে গ? ও এগারো 

নন্বরকে “ঘ' লেখা জায়গায় সরিয়ে দিলেহ চলবে । 

পঁচিশ নম্বর ছবির ফিল্ডকে একটু রকমফের করলে রাউও 

দি উইকেট অক স্পিনারের কাজে লাগবে । তখন আট নম্বরকে 

ণ?, এগারো নম্বরকে গা, তিন নন্বরকে কা ও পাঁচ নম্বরকে 

এ? লেখা জায়গায় মরিয়ে আনতে হবে। 

লেগ ব্রেকের ডিফেন্সিভ অর্থাৎ রান বাচাবার উপযুক্ত ফিল্ড 
দেখানো হয়েছে ছাবিবশ নম্বর ছবিতে । সেই ফিল্চকেহ সামান্য 

বদলে য্যাটাকিং ফিল্ড করা যায়। তখন সাত নন্বরকে ন' নম্বরে, 

ছ” নম্বরকে সেকেণ্ড শ্লিপে অর্থাৎ তিন নম্বরের কাছাকাছি সরিয়ে 

আনতে হবে। এগারো! নম্বরকে শট লেগে দাড় করাতে হবে । 

আট নম্বর দাড়াবে বারে! নম্বর জায়গায় । 

ফিল্ড মাজানো শুধু বলের ধরন বা ব্যাটসম্যানের মারের 
কায়দার উপরেই নির্ভর করে না। পিদ্রে মাটি, খেলার 
হার-জিতের অবস্থা দিয়ে তার রকমফের করতে হয়। ন্কাজেই 

এব্যাপারে একেবারে চূল-চেরা নিয়ম বেঁধে দেওয়া অসম্ভব । 

বোলার ও ক্যাপ্টেন খেলতে খেলতে যতই অভিজ্ঞতা লাভ 

করবে, ততই তারা অবস্থা বুঝে নিল ফিল্ড সাজাতে পারবে। 
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বোলাত যেন সনে নাথে 

উংলগ্ডের বিখ্যাত ক্যাপ্টেন ও টেস্ট বোলার গাবা ফ্যালেনকে 

একদিন একজন তরুণ খেলোয়াড় জিজ্ঞাসা করেছিল, শ্চির, 

বোলি”এ উন্নতি করা যায় কী করে ?৮ 

জবাবে ফ্যালেন শুধু একটি কথা বললেন-__*প্র্যাকটিস” | 

ছেলেটি প্রশ্ন করল, “ভার পর ?” 
য্যালেন বললেন, “আরও প্র্যাকটিম 1” 
নতুন উৎসাহা বোলার নাছোড়বান্দা । আবার জিজ্ঞাসা 

করল, “আচ্ছা, তার পর ?” 

য্যালেন বললেন, “আরও বেণী প্র্যাকটিস” | 
ছেলেটি মন্তব্ট হয়েছিল কিনা তা” অবশ্য জানা নেই । 

য্যালেনের জবাবটা কিন্তু বোল আনা খাটি । যত বেশী প্র্যাকটিস 

করবে ততই বোলি" নিখুত হবে। 

গোডাতে নিজের স্বভাব এবং স্বাস্থ্য বুঝে ফান্ট বোলিং 

আর জো-ারিএর মধ্যে একটা বেছে নিতে হবে। ঠিক 

করতে হবে, কী ধরনের বল দেওয়া শিখতে চা । ফাস্ট বোলিং-এ 
শারারিক পরিশ্রম অনেক বেশী, তাই ফান্ট বোলারেরা অল্প 
দিনেই ফুরিয়ে যায়। বয়স পয়ভ্রিশের কোঠা পার হলেই 

তাদের।দম পড়ে আসে, বলের জোর কমতে থাকে । সে-দিক 
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দিয়ে ক্লে বোলারদের সুবিধা । ক্লো বলের ধকল কম, তাই অনেক 

বছর অবধি ক্লো বোলার বড় ম্যাচে খেলতে পায় । 

কিন্তু আমাদের দেশে যেসব তরুণ বোলার ভবিষ্যতে 

টেস্ট ম্যাচে খেলার শ্বপ্ন দেখে তাদের একটা কথা ভেবে দেখা 
দরকার । ভারতবর্ধে এখন ফান্ট বোলার নেই । ফাস্ট বোলারের 
অভাবে ভারতীয় দল টেস্ট ম্যাচে ইংলগু বা ওয়েস্ট ইপ্ডিজের 

সঙ্গে এটে উঠতে পারছে না। এদেশে ক্রিকেট খেলার যারা 

করা, সেই ক্রিকেট কণ্ট্োল বোর্ড, চার দিকে কাস্ট বোলার 
খুঁজে বেড়াচ্ছেন । মতন বোলারদের মধ্যে যে এখন ফাস্ট 

বোলি' এ কৃতিত্ব দেখাতে পারবে, মে খুব সহজে আর খুব 

শিক্গার টেস্ট টামে জায়গা পাবে। সুতরা” স্থাস্থ্য ভালো, 
গড়ন লম্বা ও শরার্ মজবুত এমন তরুণেরা ফলো বোলি এর চাইতে 

ফাস্ট বোদি-এ মন দিলে তাড়াতাড়ি নাম করার আশা আছে। 

যারা ফাস্ট বোলার হতে চাও, তারা নিজের পা ছুটির খুব 

যন্র নেবে। একথা শুনে অনেকে হয়তো হেসে উঠবে । বলবে, 
_-“ফুটবল তে খেলতে মাচ্ছি না, পায়ের সঙ্গে বোলিং এর 

সম্পর্নটা কৌনখানে ? 

সম্পর্ক আছে এবং খুব বেশী পরিম্ণ্ই আছে। পায়ে 

যথেষ জোর না খাকলে কোনোকালেই বলে খ্জানল্হবে না । 
পায়ের পাতা অর্থাৎ ইংরেজীতে যাকে বলে ফুট, আর হাটুর 
নীচের অংশ ইংরেজীতে যাকে বলে লেগ, যেন ব্যথায় আড়ষ্ট 
নাথাকে। ফোস্কা-পড়া, কেটে বা ছড়ে-ফাওয়া পা নিয়ে কষ্টে- 

সষ্টে কোনো মতে ব্যাট করা হয়তো চলে; কিন্তু বন, দেওয়া 
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চলে না। ফাস্ট বোলি” তো আদপেই না । এবার বোম্বেতে 

লিকার জুবিলী টামের সঙ্গে টেন্ট খেলায় গোগীনাথ তার খোড়া 

পা নিয়ে নট আউট সাতষটু রান করেছেন । অথচ পায়ের শিরায় 

টান লাগার ফলে ফাদকার ওয়েস্ট উণ্িজে কয়েকটা ম্যাচে 
মাঠে নামতেই পারেন মি । খিলাতের একজন বিখ্াত ক্রিকেটের 

মাস্টার বলতেন, শুধু পা দেখেই ভিশি আচ করতে পারেন, 
বোলার কোন ধরনের | 

বল দ্রিভে বা পা শবারের খুটির মতো কাজে লাগে। 

কাজে5 দেপা মাতে শক্ত করে মাটি আকডে ধরতে পারে 

সেদিকে লঙ্মম রাখ| চাই 1 বিশেষত" ফাস্ট বোলারদের পা যদি 

কফন্দে নায়, তরে আাছাড় খেয়ে জখম হওয়ার আশঙ্কা | 

এজন্যো খল গিতি এক জোড়া ক্রিকেটের বুট পার নেওয়া ভালো । 

সাধারণ নিতে বাবা চামডঢার ঈ্গুতোর তলায় শ্গিগ বসিয়ে নিলে 

তাতেও কাজ চলে। কেডস পায়ে না দেওয়াটা শিরাপদ | 

সে-জ্ুভোপ ভলাটা রবারের, তাই পিছলে বাগুয়ার ভয় থাকে । 

এক গোড়া মোট! উনের মোজা পরলে পায়ে নেক আৰরাম 

লাগে। উলের মোজার অভাবে দুতোর মোজাত এক জোড়ার 
উপরে আরেক জোড*পরা চলে। বল দেওয়ার পরিশ্রমে শরার 

ঘেমে যর কন ঠাণ্ডা লাগলে শক্ত অসুখ হওয়ার সন্তাবনা। 
তাই ওভার শেষ হলেই একটা গরম পুলোভার গায়ে দেওয়া 

ভালো । 

ম্যাচ খেলায় বোলারের কখনও অবসর নেই । যখন সে 

বল ঞ%ুঁয় না, তখনও অন্যান্য ফিল্টারের মতো সে শুধু রান 
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আটকানো বা ক্যাচ লোফার কথা ভাবে না, ব্যাটসম্যানকে 

মনোযোগ দিযে লক্ষ্য করে। ব্যাটসম্যান কী ভাবে খেলছেস্_ 

এগিয়ে, না, পিছিয়ে, অফে বেশী স্টক, না, অনে__তার উপরে 
সে কড়া নর রাখে । ব্যাটসম্যানের ছুর্বলতা ও মারের ধরন 

বুঝে মে ফন্দি শআটতে থাকে, যখন তার বল দেওয়ার 

পালা আসবে, তখন কোন ব্যাটসম্যানকে কী ভাবে আউট 
করবে। 

কোনে! কোনো ব্যাটসম্যান অফ ও মিডল স্টাম্প সোজা বল, 
এমন কি অফ স্টাম্পের সামান্য একটু বাইরের বলকেও অনের 
দিকে মারে। অন সাইডে বেশী ফিল্ডার রেখে বোলার যদি 

লেগ স্টাম্পের উপরে বল দেয়, তবে সহজে উইকেট 
পাওয়ার সম্ভাবনা । কারণ অনে ব্যাট চালাতে ব্যাটসম্যানকে 
উইকেটে আড়াআড়ি ভাবে অর্থাৎ অফের দিকে একটু সরতে হয়। 

ফলে লেগ স্টাম্প খোলা থাকে বলের মুখে । অস্টেলিয়ার 
ওপেনিং ব্যাটসম্যান আর্থার মরিসকে বেডসার অনেক বারই 

এই কৌশলে আউট করেছেন। 
ব্যাটসম্যানের ছুর্বলতা ও বেশী পছন্দসই স্টোক ধরে 

ফেলার সুবিধা এই যে, বোলার তাড়াতাড়ি- আউট যদি বা না 
করতে পারে, অন্ততঃ অনেক রান দাবিয়ে রাঁংখ | *ইংলগ্ডের 

নামজাদা অল রাউণ্ডার হ্যামণ্ড লেগ স্টাম্পের উপর বল তেমন 
মারতে পারতেন না। শেষবার যখন তিনি অস্টেলিয়ায় 
ইংলগ্ডের ক্যাপ্টেন হয়ে যান, তখন অস্টেলিয়ার বোলারেরা তা? 
বুঝে ফেলে। তারা কেবলই লেগ স্টাম্প তাক করে বল দিতে 
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ক্রেগ। তা'কে অনেকে 
বলেন, ভবিষ্যতের ব্র্যাডম্যান। 

ক্ষ 
মাঝে-_ওয়েস্ট ইপ্ডিজের তিনজন 
সেরা ব্যাটসম্যানের মধ্যে 
একজন, ক্লাইড ওয়ালকট। 

মং 
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থাকে । ফলে হ্যামণ্ড তার অতি বিখ্যাত কভার ড্রাইভ করার 

স্মীর সুযোগ পেতেন না, রানও বেশী তুলতে পারতেন না । 
বেশীর ভাগ ব্যাটসম্যান শুন্য কাটিয়ে ওঠার জন্যে ব্যস্ত 

থাকে । বোলারের লক্ষ্য হবে নতৃন ব্যাটসম্যানকে যতক্ষণ সম্ভব 

এক রানও করতে না দেওয়া । চার পাঁচ ৪ভারেও এক করতে 

না পারলে অনেক সময়েই ব্যাটসম্যান ধৈধ হারিয়ে যা” তা” করে, 

ব্যাট চালায়, আর আউট হয়। 
জুটির একজন ব্যাটসম্যান ব্যাটিং-এ কীচা হলে, অন্যজন ফমিং 

দি বোলিং করে। অর্থাৎ আনাড়ি ব্যাটসম্যানকে যাতে বোলিং-এর 

মুখে পড়তে না হয়, এজন্যে জুটির পাকা ব্যাটসম্যান ওভারের 

ঠিক শেষ বলটিতে এক রান নিয়ে অন্য দিকের উইকেটে চলে 
যায়। তখন বোলারের লক্ষ্য হবে, ব্যাটসম্যানকে ওভারের শেষ 

বলে রান করতে না দেওয়া। 

ছুদিকের বোলারদের মধ্যেও খুব বোঝাপড়া থাকা চাই । 

অনেক সময় দেখা যায় বে, একজন বোলার খুব ভালো বল 

দিচ্ছে, অথচ উইকেট সে পাচ্ছে ন|, পাচ্ছে ভার সাথী 
উপ্টো দিকের বোলার । তার কারণ এই ঘে, ব্যাটসম্যান 

প্রথম বোলারের * বলে মোটেই শ্থবিধা করতে না পেরে 

(ছ্থিতীয় বান্রের কাছে ভাড়ানুড়ায় রান নেওয়ার চেষ্টা 
করছে। ফলে আউট হচ্ছে। হ্যারল্ড লারুডের জুটি বোলার 

এজন্যেই অনেক উইকেট পেতো । এ অবস্থায় প্রথম 

বোলার যেন ছুঃখত না হয়। কারণ ক্ষোর বোর্ডে ভার 

কৃর্তিঃটা লেখা না হলেও আসলে প্রত্যেকটি আউটের পিছনেই 
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তা'র হাত আছে। সর্বদাই যেন মনে থাকে, ক্রিকেটে দলের 

স্বার্থই হলো সবার উপরে । বিপক্ষদলের ব্যাটসম্যানকে আউট 
করাটাই বড় কথা, কে আউট করেছে সেটা নয়। 

ছুজনই সমান মারাত্মক বোলার হলে তো আর কথা নাই। 
অস্টেলিয়ার পুরানো যুগের ওরিলী ও গ্রিমেট এবং হালে 
লিগুওয়াল ও মিলার এ ধরনের জুটি। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের 
রামাধিন-ভ্যালেণ্টাইন এবং আমাদের দেশে গুপ্ডে-গোলাম 
আহাম্মদ জুটিকেও এঁ শ্রেণীতে ধরা যায়। 

বোলারের একটা লক্ষ্য ব্যাটসম্যানকে রান তুলতে না 

দেওয়া । কিন্তু ব্যাটসম্যানকে একটা বিশেষ ফাদে আউট করার 
মতলবে বোলার অনেক সময় ইচ্ছে করেই কিছ রান করতে দেয় । 

এক জাতের ব্যাটসম্যান আছে যার! হুক স্ট্োকটা খুব পছন্দ 

করে, কিন্ত অনেক সময়ই বলটাকে উচু দিয়ে লেগ বাউগ্ডারীতে 
পাঠায়। লং লেগে একজন ফিল্টার রেখে ফাস্ট বোলার ইচ্ছে 

করেই সে-ব্যাটসম্যানকে কয়েকটা লং হপ দেয় যাতে ব্যাটসম্যান 

ভুক করে এ ফিল্টারের হাতে ক্যাচ তোলে । অবশ্য আউট 

হওয়ার আগে এঁ স্টোৌকে ব্যাটসম্যান হয়তো বেশ কয়েকটা 
বাউগ্ডারীও করে নেবে। পুরানো দিনে ইন্ীপ্তের ওপেনিং 
ব্যাটসম্যান সাটক্রিফকে অস্ট্লিয়ার ফাস্ট রে, ই 
কায়দায় অনেক বার আউট করেছে, যদিও তাতে তারা 

সাটক্রিফকে আবার অনেক রান তোলারও সুযোগ দিয়েছে। 

ঠিক একই মতলবে ফলো বোলার ইচ্ছে করে দেয় ফুল টস। 
সারে কাউন্টির প্রসিদ্ধ ক্যাপ্টেন পি. জি. ফেণ্ডার ফুল টস (য়ে, 

৭৮ 



ডিপ স্কোয়ার লেগের হাতে অনেক ব্যাটসম্যানকে কট আউট 

করতেন। অস্টেলিয়ার বিখ্যাত বোলার আর্থার মেইলীও ইচ্ছে 
করে” ফুল টস দিয়ে অনেক উইকেট পেতেন । অবশ্য দুজনেই 

এ-ফন্দিতে আউট করতে গিয়ে অনেক রানও দিতে বাধ্য 

হয়েছেন। এ-ভাবে আউট করাকে ইংরেজীতে বলে বাইং 

উইকেটস অর্থাৎ রানের দামে উইকেট কেনা । 

একজন রাইট হ্যাপ্ডার অর্থাৎ ডান হাতে খেলে এমন 

ব্যাটসম্যান ও একজন বী-হাতি ব্যাটসম্যানের জুটি যখন ব্যাট করে, 
তখন যদি ঠিক একই ধরনের বোলার একজন ডান হাতে বল দেয় 

ও অন্যজন বা হাতে, তবে বোলারদের চেষ্টা করতে হবে যাতে 

রাইট হ্যাণ্ডার ব্যাটসম্যান বা-হাতে বলের মুখেই বেশী পড়ে । 

কারণ বাঁহাতি ব্যাটসম্যান ডান হাতের বল, আর স্বাভাবিক 

ব্যাটসম্যান বী-হাতের বল খেলতে অসুবিধায় পড়ে। ছুজন 

বোলারই যখন ডান হাতে বল দেয়, তখন বাঁহাতি ব্যাটসম্যানকে 

অফ স্পিনার ও রাইট হাগ্ডারকে লেগ স্পিনার বেশী বল দিতে 

চেষ্টা করবে। 

বোলারকে সাহাধ্য করার জন্যে যে মাঠে দশ জন ফিল্টার 

আছে, সে-কথা আনলক তরুণ বোলার ভুলে বায়। বলের ধায়ে 

সর্ল ইড়িয়েনেওয়া বা স্টাম্প উপড়ে ফেলা দেখতে খুবই মজার | 
কিন্তু স্কুলের ম্যাচ, ক্লাবের ম্যাচ ছাড়া বড় প্রতিযোগিতায়, কিন্বা 
টেস্ট ম্যাচে তা” অনেক ঘটে না। ফিল্ডারদের সহযোগিতা 
ছাড়া বোলার সাধারণতঃ বেশী উইকেট পায় না। কাজেই 

বোঁনারের সঙ্গে পরামর্শ করে ক্যাপ্টেন যে-ভাবে ফিল্ড সাজায়, 
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বোলার যেন সে-অনুযায়া বল দেয়। অফ স্পিনের ফিল্ড 

সাজিয়ে লেগ স্পিন বল দিলে ফিল্ডাররা তো ক্যাচ লুফতে 
বা রান ঠেকাতে পারে না। মনে রেখো, এলেক বেডসারের 

বল ও লেন হাটনের ফিল্ডি-এর যোগাযোগে সার ডোনাল্ড 

ব্রাডম্যানের মতো ব্যাটসম্যানও পর পর তিনটি টেস্টে একই 

ভাবে আউট হয়েছেন । 

ব্যাটের খুব কাছে ফিল্চার রাখা একটা লাগসই কৌশল । 
তাতে ব্যাটসম্যানের একাগ্রতা নষ্ট হয়, সে ক্যাচ তুলে আউট 

হওয়ার ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে খেলে । ফলে আরও তাড়াতাড়ি আউট 

হয়। বিল ওরিলী এ কৌশলে অনেক উইকেট পেয়েছেন। 

কিন্তু বে সব বোলারের গ্যাকিউরেসী নিখুত নয়, তা"রা ব্যাটের 

অত কাছে ফিল্ডার রাখতে পারেন না। কারণ বলের লেখ ও 

ডিরেকশান ঠিক না হলে এ ফিল্ডার ছুজন সাত্বাতিক জখম 

হওয়ার ভয় থাকে । 

ফিল্চসম্যান ক্যাচ ফেলে দিলে বোলারের ক্ষতি । কারণ 

তা'র একটা উইকেট পাওয়া ভেস্তে যায়। সুতরাং তাতে বোলার 

দুঃখিত হবে অন্দেহে নেই। কিন্তু সে যেন এ ফিল্ডারকে 

গাল মন্দ না করে। ক্যাচ যে ফেলে দেয়, সে নিজেহ তো 

লজ্জায় মরে থাকে। ্ 
উইকেট কীপার বোলারের সব চেয়ে বড় বন্ধ। সেখে 

উইকেটের পিছনে ক্যাচ লুফে ও স্টাম্পড করে" বোলারকে 
সাহায্য করে তাই নয়, কোন ব্যাটসম্যানের কোথায় হুর্বলতা, 
কী মুদ্রাদোষ তাও বোলারকে জানিয়ে দিতে পারে। 
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বোলার ভা'র বল দেওয়ার বিশেষ ফন্দিটা উইকেট কীপারকে 
জানিয়ে রাখবে । ব্যাটসম্যানকে অপ্রস্তুত করতে ফাস্ট বোলার 

হঠাৎ তা"র একটা বল আরও বেশী ফাস্ট দেয়। প্লো বোলার 
ব্যাটসম্যানকে পপিং ক্রীজের বাইরে টেনে আনতে হঠাৎ বলের 
ফ্লাইট বদল করে। কিন্তু উইকেট কীপার যাতে তৈরী থাকতে 

পারে, সেজন্যে বোলার এ ধরনের বল দেওয়ার আগে ইসারায় 

খবর দেয়। ইসারাটা অবশ্ঠ খুবই গোপনীয়, তা'র! ছুজন ছাড়া 

আর কেউ জানে না। হয় তো বোলার সার্টের কলারটা একবার 
ছুঁয়েছে, কিম্বা কপালের উপর থেকে চুল সরিয়েছে, নয়তে বা 

হাতের আস্তিনটা বেশী গুটিয়েছে। এতই সাধারণ ঘটনা যে, 
মাঠে অন্য আর কেউ খেয়ালও করেনি । কিন্তু উইকেট 

কীপারের কাছে সেটুকুই বিনা তারে টেলীগ্রাফ । সে বুঝে 
নিয়েছে, এবার কী ধরনের বল আসবে । 

«নো-বল” দেওয়া বোলারের পক্ষে একটা মস্ত ক্রি । 

নো-ব্ল-এ একমাত্র রান আউট ছাড়া অন্য কোনে আউট 

নেই । তাই ব্যাটসম্যান প্রায়ই বেপরোয়া ব্যাট চালায় । কখন 

চার, কখনও বা ছয় রান করে। সাধারণতঃ ফাস্ট ও ফাস্ট 
মিডিয়াম বোলারদেরই নো-বল বেশী হয়। 

_ স*মাটাণুটি,ছু' কারণে নো-বল হয়। কীধের কাছ থেকে 
বাহু সমেত পুরো ডান হাতের একটানা গতির সঙ্গে বল দিতে 

হয়, টিল ছ্োড়ার মতো শুধু কনুই-এর কাছ থেকে জোর দিয়ে 

আচমকা ছু'ড়লে তা” হবে নো-বল। এ-ধরনের নো-বল এড়াবার 

একটা/সহজ উপায় হলো বল দেওয়ার সময় হাতকে কান ঘেঁষে 
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যতটা সম্ভব উঁচুতে তোলা । যার! একটু নীচু হাতে বল দেয় 
তাদেরই ডেলিভারী টিল ছোড়ার মতো-_ ইংরেজীতে যাকে বলে 
থো-__হওয়ার সম্ভাবনা । অস্ট্.লিয়ার এখনকার ফাস্ট বোলার 

লিগুওয়ালের ডেলিভারী 

সম্পর্কে ঠিক এই কারণেই 
অনেকের সন্দেহ ছিল। 

শেষটায় সিনেমার ছবি পি, 

টি তুলে বিশেষজ্ঞরা তা? ০ 

59 পরীক্ষা পর্যন্ত করেছেন। 
ই মং ভি পরীক্ষায় অবশ্য লিগু- 

নো-বল। পিছনেব পা রিটা 
ক্রীজের উপরে আছে, ভিতরে নয। ওয়ালের বল শুদ্ধ গণ্য 

হয়েছে। কোনো কোনো 

ক্রিকেট সমালোচক মনে করেন, বাংলা দেশের টেস্ট বোলার 
এন. চৌধুরীর বল বেশীর ভাগই এঁ রকম থো-_স্তরাং নো-বল। 

নো-বলের দ্বিতীয় হা 
টি 

চি চত্র ্ 

২ ৯২৯৯৭ ৯৬ চ 

| থৈ হ্ 7৫ স্ ২ কি ২১ 2০৯ 
ক টা ণ ডেলি হি ২৮ উ* ১২ 

৯১২ ইত হি টি 
মি বং ২৯ শি চে রর 

ক ৯ *২১১৬৮ ১৬, ১৩ ২ ০১ ইত ২ ভারীর সময় পিছনের ২ 
২ ২ ২ ১২৯৯২ 

সঃ 

্ একরের 

এরকিিবেত 

নি 
৪ 

৮৫ 

২ ৯৩ 

২২২২২২২৯২২১ ইউ 
১২২২২১২২২০২ ২ ন্. ্ ২ রি তং 

২২২২১ | ১৬২ 
পা ্ং এ জোর ং ই ২ ২২২ টি টং রং টা ২২, র্ টু 

& ২ ২ ২ ২৯ ২ ৩ 

১ ২২ উ ১২২ ২ ২ ১২ 

বাইরে বা উপরে ৮১ ১ টি 

টেনে আনা। ১ বি 
নোবল। পিছনের পা বয়েছে 

সাধারণতঃ এ ধরনের বোলিং ব্রীজের উপরে, ভিতরে নয় । 

নো-বলই বেশী হয় 

এবং হয় অশুদ্ধ রান-আপের দৌষে। বোলার যদি প্রত্থেকবার 
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টি 

এক একই জায়গা থেকে রান-আপ শুরু করে এবং ঠিকই 

ষ্ 

্য 

একটা 

জায়গায় ঘাসের উপর 

০ 

সম্ভাবনা 

বড় বড় 

সাবধানতার দিক 

নং ছবি ৩৪৩ 

ঠিক বল। পিছনের পা মাটি থেকে 

খুব স্পষ্ট দাগ হয়ে 
আছে। 

প্রত্যেকবার ঠিক এ জায়গা থেকে রান-আপ শুরু করেছে, ভাই 

উইকেটের কাছে গেলে 

দেখতে পাবে, 

মাপের পা ফেলে বোলিং 

ক্রীজে আসে, তবে নো- 
বল হওয়ার 

ম্যাচ খেলার শেষে 

থাকবে না। 

উঠে গেছে বটে, কিন্ধ বোলিং ক্রীজ 
ও রিটার্ন ক্রীজের মধ্যে আছে ৷ 

তে 

বি 

পিছনের পা রিটার্ন ক্রীজের 

ড় 

র্ 

রা 

উইকেট 

ডি 

৯ 

ংক্রীজের ভিতরে রয়েছে । 

২৯ ন্ 

৪ 

নর পা বোলিং 

বেশী একটু 

উল্টো দিকের উইকেটে বোলার উইকেট কীপারের 

তাড়াতাড়ি 
_শিয়ে ফিল্টার অনেক সময় 

উপরে আছে বটে, কিন্ত সামনের 

পা বোলি 

ঠিক বল। 

তার পায়ের চাপে এখানে ঘাস বসে গিয়েছে। 
রি 

ক্রীজের 

ভিতরে নামানো নিরাপদ । 

স্টাম্প ঠিক তাক করতে 

না, 

কীপার সে-সব বল ধরে, 

ব্যাটসম্যানকে রান আউট 

করে। 
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মতো স্টাম্প কভার করবে অর্থাৎ পাহারায় দীড়াবে, যাতে সেখানে 
এঁ রকম বল ধরে” সে রান আউট করতে পারে। ফিল্ডিং-এ 

একে বলে,_ব্যাকিং আপ। 

বলের পালিশ বজায় রাখতে বোলার বা ফিল্ডার বলটা 
তাদের সার্টের বা ট্রাউসারসের গায়ে ঘষতে পারে। ফান্ট ও 

সুইং বোলারদের পক্ষে তা” দরকারী । আলাদা পশমী কাপড়ের 
টুকরো বা ন্যাকড়া, এমন কি পকেটের রুমাল দিয়ে ঘষা চলবে 
না কিন্তু। অবশ্য মাঠ খুব বেশী ভিজে থাকলে করাতের গুড়ো 

ও তোয়ালে দিয়ে বল পৌঁছা খেলার আইনে বারণ নয়। 

প্লো বোলারেরা বলের উপরটা খসখসে হ'লে আঙ্গুল দিয়ে 
ধরতে সুবিধা পায়, বেশী পরিমাণে ম্পিনও দিতে পারে। 

খেলার গোড়াতেই যদি পিচ ভালো স্পিন নেয় তাহলে ক্যাপ্টেন 

বলের পালিশ উঠে যাওয়ার অপেক্ষায় সময় নষ্ট করতে চায় না। 

পো বোলারদের সুবিধার জন্যে ঘাসের উপরে ঘষে বলের পালিশ 

তুলে ফেলে। এটুকু খেলার নিয়মে আটকায় না। কিন্তু বল 
দিতে সুবিধার জন্যে বোলার অন্য আর কোনো রকম কৃত্রিম উপায় 

নিলে তাকে শাস্তি দেওয়া হয়। আস্গুলে স্টিকিং ্ল্যাস্টার ব! 
ফিতে জড়িয়ে নিলে স্পিন দিতে খুব স্ুুধিধা হয়। কিন্তু তা 

নিয়মে বাধে । 

কোনো কোনো বোলারের অভ্যাস রান-আপ শুরু করার 

আগে ডান হাতের আঙ্গুল মুখের থুখুতে একটু ভিজিয়ে নেওয়া । 

সেটা খেলার আইনে আটকায় কি? না, একমাত্র সাউথ আফ্রিকা 
ছাড়৷ অন্য জায়গায় তাতে নিষেধ নেই। বছর পীচেক আগে 
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এম. সি. সি. ও কিন্বারলীর ম্যাচে ইংলগ্ডের স্পিন বোলার 
ডগলাস রাইটকে নিয়ে খুব তর্ক বেধেছিল। রাইটের ছিল এ 

অভ্যাস। আম্পায়ার আপত্তি করলেন। শেষটায় ছু'দলের 

ক্যাপ্টেন ও আম্পায়ার কথাবার্তা বলে তর্কের নিষ্পর্ভি করলেন। 

রাইটকে তার অভ্যাস অনুযায়ী বল দিতে দেওয়া হলো। তবে 

খেলার আইন যা-ই হোক, এঁ অভ্যাসটা স্বাস্থ্যের দিক থেকে 
খারাপ, কাজেই কোনো বোলারই যেন তা” মা করে। 

স্বাস্থ্যের কথায় তরুণ বোলারদের একটা বিষয় মনে করিয়ে 

দিচ্ছি। বোলারের পক্ষে দরকারী য্যাপ্টিচিউড আর প্র্যাকটিস 
তা” অনেকবার বলেছি । কিন্তু এ দুই-এর উপরে চাই স্বাস্থ্য । 

দলীপ সিংজীর মতো চৌকশ ভ্রিকেটারও শুধু খারাপ স্বাস্থ্যের 
জন্যেই অকালে খেল! ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন। স্বাস্থ্য ভালো 

না হলে ব্যাটিং ফিল্ডিং কোনোটাই ভালো পারবে না, বোলিং 
তো নয়ই । স্থ্যাস্থ্য ভালো রাখার জন্যে চাই নিয়মিত খাওয়া, 

নিয়মিত ঘুম আর ব্যায়াম । লেন হাটন এখনও প্রত্যহ সকালে 
দৌড়ে শরীর সুস্থ রাখেন। পিটার মে নিয়মিত ক্ষিপিং করেন। . 

বোলার যেন কখনও বোলিং এ এতটুকু টিলেমি না দেখায়। 

অনেক সময় খেলার গোড়াতে বোলার খুব সহজেই কয়েকটা 

উইকেট পেয়ে মনে ভাবে,_ব্যস্, খেলা তো জিতেই গেছি ; 

এখন আর'বেশী পরিশ্রম না করলেও চলবে ।” তা” হলেই 
কিন্তু খেলায় হেরে যাওয়ার আশঙ্কা । ক্রিকেট বড়ই অনিশ্চিত 
খেলা । কখন কী ভাবে যে খেলার মোড় ঘুরে যায়, তা” কেউ 
বলতে পারে না । তুখড় ব্যাটসম্যানেরা হয়তো শূন্য বা তিন চার 
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রান করে আউট হয়ে গেল। অথচ একজন কীচ ব্যাটসম্যান, 
যে বরাবর শুন্য করে, সে এসে হঠাৎ এমন হাত জমিয়ে 
বসল যে, নামজাদা বোলাররা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বল দিয়ে তাকে 
আউট করতে পারছে না। বিলাতে ১৯৪৬ সালে সারের বিরুদ্ধে 

ভারতীয় দলের শেষ দুজন ব্যাটসম্যান স্থুটে ব্যানাজী ও 
সারভাতে দশম উইকেট জুটিতে ২৪৯ রান করেছিলেন । কাজেই 
খেলা একেবারে না জেতা পর্যন্ত বোলার বা ফিল্ডার কেউ যেন 

তাদের মনোযোগ বা চেষ্ট। এক তিলও না কমায় । 
বোলার সম্পর্কে সব শেষ কথ। আর সব চেয়ে দরকারী 

হলেো৷ তার খ্বাভাবিক কৌশল । অর্থাৎ যে-ভাবে বল দিয়ে 
সে সব চেয়ে ভালে! ফল পায় সেটাই হলে তার পক্ষে বল 

দেওয়ার সব চেয়ে ভালো কায়দা । এর আগে বল দেওয়ার যে 
নানা রকম সংকেত বলা হয়েছে সেগুলি বেশীর ভাগ অর্থাৎ 

শতকরা আটানবব্ই জন বোলারের পক্ষেই খাটবে। কিন্তু 
বাকী ছু” জন যদি দেখে যে, কোনো একটা বিষয়, যেমন শ্রিপ, 

রান-আপ বা ডেলিভারী সে অন্যভাবে বেশী ভালো করতে 
পারছে, তবে সে যেন বই-এর নির্দেশের সঙ্গে হুবহু মিলের 
খাতিরে তার নিজের স্বাভাবিক ভঙ্গিটা ছেড়ে না দেয় । 

এ পর্যন্ত পৃথিবীতে কয়েকজন বড় বড় বোলার হয়েছেন, 
যাদের বল দেওয়ার ভঙ্গি কোনো কোনে বিষয়ে সাধারণ নিয়মের 

বাইরে । আমাদের অমরনাথ উল্টো পায়ে এবং নিউজিল্যাণ্ডের 

ক্রেসওয়েল ফুল চেস্টেড বল দেন। বিলাতের রাইট রান-আপের 
মাঝে লাফিয়ে ওঠেন, অস্টেলিয়ার জ্যাক ইভারসন বুড়ো 
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আঙ্গুল আর '্র গ্রিপ করেন, রে. লিগুওয়াল নীচু হাতে 
বল ছোড়েন। এরা সবাই ব্যতিক্রম। কিন্তু একথাও যেন 

কেউ ভেবো না যে নিয়ম না মানলেই তাদের মতো! নামজাদা 

বোলার হওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ কোনো পাশ না করেও 
ছিলেন পৃথিবীর সেরা কবি। তাই বলে কোনো পাশ না 
করলেই তাঁর মতো কবি হওয়া যায় ভেবে স্কুলের ছেলেরা 

যদি লেখাপড়া ছেড়ে দেয় তবে তাদের কী দশা হবে, 

বলো তো? 

কেউ কেউ আবার ভাবে সবাই নিয়ম মতো ভঙ্গিতে বল 
দিলে সব বোলারই বুঝি এক ধরনের বল দেবে । কলে তৈরী 
খেলনার মতো কারো সঙ্গে কারো কোনো তফাৎ থাকবে না । 

সে-ভয় একেবারেই মিথ্যে। আমরা যখন লিখতে শিখি 

তখন সবাই একই নিয়মে একই অক্ষর, একই ফলা-বানান লিখি । 

কিন্তু তাই বলে বড় হয়ে একজনের লেখার সঙ্গে আর একজনের 

লেখা হুবহু মেলে কি? হাতের লেখার মতে ক্রিকেটে খেলার 

ধরনও প্রত্যেক খেলোয়াড়েরই নিজন্ব । যদিও মাঝে মাঝে 

কারে খেলায় হয়তো অন্য কোনে বিখ্যাত খেলোয়াড়ের কিছুটা 

ছাপ থাকে । রণর্জিৎ সিংজীর সঙ্গে দলীপের ক্রশ লেগ স্টান্দের 
মিল ছিল, পাতৌদির ড্রাইভে ভিক্টর ট্রাম্পারের ছাপ ছিল, টম 
গ্রেভনীর স্ট্োকে ওয়েলী হ্যামণ্ডের এবং বেডসারের ভঙ্গিতে 
য্যালান পিচের ছাদ আছে। ঠিক যেমন আজকাল বাংল! দেশে 
অনেক সার্ট হাতের লেখায় রৰি ঠাকুরের আদল আসে । 
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ফিল্ডিং 

ক্রিকেটে হার জিত অনেকখানি নির্ভর করে ফিল্ডি-এর উপরে । 

সাধারণতঃ অর্ধেক ব্যাটসম্যান বিদায় হয় ক্যাচ তুলে । কট, 

স্টাম্পড ও রান আউট মিলিয়ে শতকরা আটান্ন জন ব্যাটসম্যানই 
আউট হয় ফিল্ডারদের হাতে, সে-কথা আগেই বলেছি। সুতরাং 
দলে চৌকশ ব্যাটসম্যান ও বোলার থাকা সত্বেও ভালো! ফিল্ঢারের 
অভাবে টাম হেরে যেতে পারে । এর জলজ্যান্ত প্রমাণ হচ্ছে 
ভারতীয় টেস্ট টাম। 

কুড়ি বছরেরও উপরে ভারতবর্ষ সরকারী টেস্ট ম্যাচ 
খেলছে । অমর সিং নিসার ও মানকাদের মতো বোলার, এবং 

নাইড়ু, অমরনাথ, মুস্তাক, মার্টেপ্ট ও হাজারের মতো ব্যাটসম্যান 

_যারা পুথিবীর যে-কোনো সেরা ক্রিকেটারের সমকক্ষ__ 
খেলেছেন ভারতীয় টামে। তা সত্বেও এ পর্যন্ত মাত্র তিনটি 
সরকারী টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষ জিতেছে । তারও আবার 

ছুটো পাকিস্তানের সঙ্গে যারা সবে মাত্র সরকারী টেস্ট খেলার 

যোগ্যতা পেয়েছে । বাকী একটা ইংলগ্ডের ছুর্বল টামের সঙ্গে 

__যে-টামে না ছিল হাটন, না ছিল কম্পটন, না ছিল বেডসার 

বা এভান্ন। ভারতবর্ষ যে ইংলগ্ের পুরো টাম এবং অস্টেলিয়া 
ও ওয়েস্ট ইপ্ডিজের সঙ্গে আজ পর্যন্ত একটা টেস্ট ম্যাচেও জিততে 

পারে নি, তার একটা বড় কারণ হলো ফিল্ডি-এ ক্রুটি। 
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ভেবে দেখলে, একটা ক্যাচ ফেলে দেওয়ার মানে হলে! একজন 

ব্যাটসম্যানকে একবারেই ছু” ইনিংস খেলতে দেওয়া । একটা রান 

বাঁচানো মানেই তো হলো! নিজেদের এক রান বাড়ানো । ভাই নয় কি? 

, ফিল্ডি-এ অস্ট্লিয়ার বরাবরই খুব নাম আছে। অনেক 
বারই ব্যাটিং ও বোলি-এ তুলনায় অনেকটা ছূর্বল হয়েও শুধু 
নিখুত ফিল্ডি-এর জোরেই সে ইংলগুকে হারিয়ে দিয়েছে। 

মোটামুটি একই দল ফিল্ডিং-এ উন্নতি করে কী ভাবে খেলার 
চেহারা পাণ্টে দিতে পারে তারও দৃষ্টান্ত হচ্ছে ভারতীয় দল। 
১৯৫১ সালে যে টীম ইংলণ্ডে শোচনীয় ভাবে হেরেছে, সামান্য 
কিছু অদল বদল করে" সে টীমই পরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজে ভালো 
ফিল্ডিং-এর জন্য প্রশংসা পেয়েছে । 

যে-কেউ নামজাদা ক্রিকেটার হতে চায়-তা” সে ব্যাটসম্যান 
হিসাবেই হোক, কি বোলার হিসাবেই হোক-_সে যেন মনে রাখে 

যে, ফিল্ডিং-এ পাকা না হলে কোনো কালেই সে বড় খেলোয়াড় 

বলে গণ্য হবে না। টেস্ট টাম বাছাই-এর সময় শুধু ভালো 
ফিল্ডি-এর জন্যেই একটু কম চৌকশ ব্যাটসম্যান বা বোলার দলে 
জায়গা পেয়েছে, এমন ঝুড়ি ঝুড়ি দৃষ্টান্ত আছে। ভারতবর্ষে 
আজকাল হিমু অধিকারী, পি. রায়, গদকারী, ডি. কে. গায়কোয়াদ 

ভালে! ফিল্চিং-এর জন্যে প্রসিদ্ধ | 

ফিল্ডিংকে মোটামুটি ছু” ভাগে আলাদা করা যেতে পারে। 
এক,-__মাটিতে গড়িয়ে যে-বল আসছে তা” আটকানো! | ছুই ক্যাচ 
লোফা। প্রথমটার উদ্দেশ্য হলো রান বাঁচানো, দ্বিতীয়টার লক্ষ্য 
আউট”করা । অবশ্য অনেক সময় রান বাঁচাবার সঙ্গে সঙ্গেই 
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আউট করারও সুযোগ মেলে। তখন ফিল্ডার বলটা কুড়িয়ে 
সেই মুহুর্তেই উইকেট তাক করে ছোড়ে। ক্যাচ লোফাকে 

এক কথায় বলে ফিল্ডিং 

ইন দ্রি এয়ার (51৭18 
17 0076 911 )। আর 

মাটিতে বল আটকানো ও 
উইকেটে বল ছোড়াকে 

বলে গ্রাউণ্ড ফিল্ডিং 
(৪০009 1610179) | 

বল আটকাতে যত তাড়া- 

০ তাড়ি সম্ভব বলের দিকে 

228, ছুটতে হয়__এ তো সবাই আজ ০ টিভির 
পপি 

শা হসডও ল ওনক্জ আজ ৬০০ ০ 
টির এ নন 

৩১ নং ছবি। জীনে। বলটা ব্যাটে 
কাছের ফিল্ডারের সর্বদা লাগা মাত্রই যদি ছুটতে 
সজাগ ভঙ্গি। ছু" পায়ে 
সমান ভর। পা ঢুটি শুরু করা যায়, তবেই 

ইটনা 0 নিষেষের মধ্যে বলের 
নয়। হাটু ও কোমর 
নীচু। দৃষ্টি ব্যাটের দিকে কাছে পৌছানো সম্ভব । 

তার জন্যে চাই এমন ভাবে 

দাড়ানো বাতে শরার একটুও আড়ষ্ট না ঠেকে । ডাইনে, বাঁয়ে 
সামনে যে-দিকেই ছুটতে, ঝুঁকতে বা হাত বাড়াতে হোক না কেন 

খুব স্বচ্ছন্দে এবং এক সেকেন্ডেরও কম সময়ে তা” করা চাই। 
শুনতে যতটা কঠিন মনে হচ্ছে, আসলে ব্যাপারটা কিন্তু তত শক্ত 
নয়_অবশ্য যদি ঠিক কায়দাগুলি জানা থাকে । 
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ছ' পায়ে সমান ভর দিয়ে কোমর ও হাটুর কাছে সামান্য 
নীচু হয়ে, হাত ছুটি আলগোছে শরীরের সামনে রেখে াড়াবে, 
অনেকটা একত্রিশ নম্বর ছবির 
মতো । কফিল্ডারের পক্ষেও 

সব চেয়ে বেশী দরকার কন্সেন- 

ট্রেশন_ অর্থাত  একাগ্রতা। 

প্রত্যেক ফিল্ডারই এমন ভাবে 

তৈরী থাকবে যেন প্রত্যেকটি 

বল তা'রই কাছে আসছে। শর্ট 
গ্রাউণ্ড ফিল্ডি-এ কী শপ 2 

ভাবে বল আটকাতে হবে চিন চোখ 

পাশের ছবিতে তা” দেখানো বলের উপরে, হাটু বেঁকেছে, 

ছে । বলটা বে লাইনে 
আসছে ছুটে তার কাছে গিয়ে 

ছু” হাত পেতে সমস্ত শরীর দিয়ে তাকে আড়াল করতে হবে। 

অর্থাৎ শরীর থাকবে বলের ঠিক পিছনে । পায়ের টো আলাদা 

কিন্তু গোড়ালী একত্র করে পা ছুটি রাখবে ইংরেজী এভি (৬) 

.. অক্ষরের মতো । মাথা থাকবে হাটুর এক ফুট উঁচুতে, চোখ বলের 
উপর | যতক্ষুণ না বলটা একেবারে হাতের মুঠোর মধ্যে পুরেছো, 
ততক্ষণ দৃষ্টি যেন এক চুল নড় চড় না হয়। অনেক ফিল্ডার বলটা 
হাতের কাছাকাছি গড়িয়ে এলেই বল ছুঁড়ে রান আউট করার 

আগ্রহে উইকেট বা ব্যাটসম্যানের দিকে তাকায় । আর অমনি 

বলটা কক্ষে যায়। 
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তাড়াতাড়ি বলের কাছে পৌছতে হলে আগে থাকতেই আ্ৰাচ , 

করা দরকার বলটা কোথায় আসছে । ইংরেজীতে একে বলে, 

্যা্টিসিপেশান । সেজন্যে ব্যাটের উপরে কড়া নজর রাখতে হয়। 
শ্লিপের ফিল্ডার নজর রাখবে 

বলের উপর । বোলারের হাত 

থেকে ছাড়া পাওয়ার পর ব্যাটে 

লেগে বলটা কোথায় যাচ্ছে 

সারাক্ষণ তার দিকে লক্ষ্য না 

রাখলে শ্লিপ ক্যাচ লুফতে 

পারবে না । 

ব্ল থামানোটা ফিল্ডিং-এর 

৩৩ নং চ্বি। প্রথম ধাপ। তার পরে চাই 
আউট করার ফিল্ডিং । রি 
ডান পায়ে শরীরের তাড়াতাড়ি ছুঁড়ে উইকেটে 
ভর দিয়েবল কুড়োচ্ছে। . লাগানো। এমন ভাবে বলটাকে 
বা পা কিছুটা ছুরে। ধরা চাই যাতে এক সেকেওও 

সময় নষ্ট না করে? বলটাকে 

ছুঁড়তে পারা যায়। বল ধরা আর ছোড়া যেন প্রায় একই সঙ্গে 

হয়। প্রথমে শরীরটাকে বলের পিছনে নিয়ে এস, ডান পা 
থেকে বাঁ পা যেন দূরে থাকে । হাটু ও কোমর বাঁকিয়ে নীচু 
করো। ডান পায়ে ভর দিয়ে ছু" হাতের মধ্যে বলটাকে 
আসতে দাও । বলটা হাতের মুঠোয় এলে, যে-দিকে বল ছু'ড়বে 

সে-দিকে বা হাত সোজা বাড়িয়ে তাক করো । ডান হাত 

কনুইর কাছে বাঁকবে, শরীরের ভর থাকবে ডান পায়ে । বা কাধ 
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, আর দৃষ্টি থাকবে নিশানার অর্থাৎ উইকেটের দিকে । যেসুহূর্ত 
বলটা ছুঁড়ছে! সেই মুহুর্তে 

বুক হবে উইকেট-মুখো। 
তখন শরীরের খুঁটি হবে 

বা পা। 

বল দেওয়ার মতে! বল 
ছুঁড়তেও ফলো-থ, আছে। 

ফলো-থ»তে শরীরের ভর 
৩৪ নং ছবি । ৬ 

আউট করার ফিল্ডিং । বল চলে যাবেবা পায়ে, শরীর 

উইকেটে ছুড়ছে, বা ভাত সামনে ঝুঁকে পড়বে । বল 
৪ চোখের দৃষ্টি নিশানার রী 
দিকে, কাধ উইকেট-মুখে। ধরা থেকে এহ ফলো থর 

ভঙ্গি পর পর তেত্রিশ, 

চৌত্রিশ এবং পয়ত্রিশ 

নন্ধবর ছবিতে একে 

দেখানো হয়েছে। 

বল কুড়িয়ে উইকেট 
: কীপার বা বোলারের ১ 
কাছে ছুঁড়ে দেওয়াকে ৩৫ নং ছবি। 
ইংরেজীতে বলে রিটার্ন বল ছ্োডার ফলো-থ, 

শরীরের ভর এবার 
(150 )। রিটার্ন চলে গেছে বা পায়ে। 
বলটা, সব সময়েই “ফুল 
টস” ছুড়তে হয়__মাটি দিয়ে গড়িয়ে নয়। বোলার বা উইকেট 
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কীপার যখন উইকেট আগলে 
দাড়ায় তখন কাছের ফিল্চারদের 

উচিত উইকেট কীপার ও 

বোলারের দশ বারো গজ 

পিছনে গিয়ে দাড়ানো । যদি 

কোনো কারণে বলট! উইকেট 

কীপার বা বোলার না ধরতে 

পারে, তবে এ ফিল্ডারেরা 

তা” আটকাবে। এ-াবে 

“ব্যাক-আপ” না করলে অনেক ৩৬ নং ছবি। 
সময় ওভার থো অর্থাৎ ক্যাচ লোফা। . চোখের 

নু সামনে উচুতে বলটা ধরাব 
বে-হিসেবা বল ছোড়ার ফলে চেষ্টা। ছু" পায়ে সমান 
এক রানের জায়গায় অনর্থক ভর। দৃষ্টি বলের উপর। 

চার পাঁচ রান আকেলে সেলামী 

দিতে হয়। আউটের সম্ভাবনা না থাকলে সাধারণতঃ উইকেট 

কীপারের কাছেই বল ছুঁড়ে দেওয়া ভালো । অন্ত যে-কোনো 
ফিল্ডারের চাইতে বল ধরতে সে বেশী ওস্তাদ । 

ডিপ ফিল্ডে যারা ছড়াবে, তা'রা বোলারের হাত থেকে 
বলট৷ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটু সামনের দিকে, এগোবে। 
বাউগ্ডারী লাইন থেকে কিছুটা ভিতরে চীড়ানো ভালো। 

কারণ তাড়াতাড়ি সামনে এগিয়ে আসা যায়। পিছিয়ে যাওয়াটা 
সব সময়েই শক্ত । 

অনেক ফিল্ডার আছে, যারা বেশ খানিকটা দূর থেকেও 
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চোখের পলকে বল কুড়িয়ে উইকেটে লাগাতে পারে। তারা 
দলের শক্তি বাড়ায় । রান আউট করা ছাড়াও তা*দের আর একটা 

গুণ এই যে, তারা ব্যাটম্যানকে সর্বদা সশঙ্কিত রাখে । যখন 

এক রান হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তখনও ব্যাটসম্যান তা” নিতে 

চায় না, পাছে জাউট হয়ে যায় । 

ফিল্চিং-এ একটা কথা মনে রাখা 

দরকার । ব্যাটসম্যান আউট হোক কি 

না হোক, তার রান এক, কি, এক শ” 

ফিল্ডারদের সর্যদাই খুব সজাগ থাকতে 

হবে। বল কুড়োতে বা ছুঁড়তে একটুও 
টিলে হলে চলবে না। ফিল্ডি-এ 

টিলেমি আর তৎপরতা দুই ই অত্যন্ত 

ছোয়াচে। মাঠে একজন যখন খুব রর 
৩৭ নং ছবি । 

চটপটে ফিল্ডিং করে, তখন অন্য আর দশ ক্যাচ লোফা। ভাত 

জনের ফিল্িং-এ উন্নতি দেখা দেয়, ছুটি 'গি৬-এর ফলে 
নীচে নেমেছে, চোখ 

এবং একজন ভূল ক্রি করতে থাকলে অন্য. এখন৭ বলের উপর । 

আর দশ জনকেও এ রোগে পেয়ে বমে। 

ক্যাচ লোফার মোটামুটি কয়েকটা কৌশল আছে । বেশীর ভাগ 
ক্যাচই ফন্কে যায় ভুল জায়গায় দাড়ানে! বা শরীরের ভারসাম্য 

অর্থাৎ ব্যালেন্স ঠিক না থাকার ফলে। প্রথমে বলটা যেখানে 
আসছে সেখানে ভাড়াতাড়ি পৌছতে হবে । এবার ছু পায়ে সমান 
ভর দিয়ে ঈাড়াও। মাথা স্থির ও চক্ষু বলের উপর রাখো । পাশের 

ৃ্ঠায়ছত্রিশ নম্বর ছবিটির মতো। যেখানে ছু" হাতে ধরতে পারো, 
৯৫ 
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সেখানে কখনও এক হাত বাড়াবে না। ছু হাতের আঙ্গুল মেলে 

ধারে বলের জন্যে বাসা তৈরী করো। নতুন খেলোয়াড়েরা 

আহ্ুলের ডগ! খাড়া আকাশের দিকে মেলে ধরে । তাতে আঙ্কুল 

জখম হয়, ক্যাচও মাটিতে পড়ে যায়। ছত্রিশ নম্বর ছবি 
দেখলে বুঝতে পারবে, আঙ্গুল কী ভাবে মেলবে। সব সময় 
বলটা চোখের সমান উঁচুতে ধরতে চেষ্টা করবে। বল একবার 
চোখের নীচে নেষে গেলে তার উপরে দৃষ্টি রাখা কঠিন। 
বলটা হাতের মুঠিতে এলে মুঠো-করা হাত দুটিকে নীচের দিকে 
টেনে নামাবে ঠিক সাঁইত্রিশ নম্বর ছবির মতো । বলের গতির 

সঙ্গে এই হাত টেনে নেওয়াকে ইংরেজীতে বলে গগিভ* 

(৫1৮০)। ক্যাচ লোফার পক্ষে এই কৌশলটা খুব দরকারী | 

একটা শক্ত দেয়ালের গায়ে বল ছুঁড়লে বলটা লাফিয়ে 
পিছনে ফিরে আসে । অথচ একটা ঝোলানো পদণর গায়ে 
বল ছুঁড়লে পর্ণাটা সামান্য একটু পিছনে সরে যায়, আর 
বলটা অমনি সেখানে মাটিতে পড়ে, লাফিয়ে ফিরে আসে না। 
“গিভে”র মুল কথাটাও হলো৷ এই ৷ বলটা যখন হাতের মুচিতে 

এসেছে, তখন হাত শক্ত করে নিশ্চল রাখলে হাতের তেলো 

দেয়ালের মতে! ঠেকবে ; বলটা ঠিকরে, মাটিতে পড়ে যাবে। 

বলের যে-দিকে গতি, সে-দিকে হাত ছুটি একটু টেনে 
আনলে হাতের তেলো পর্দার মতো কাজ করবে, বলটা 

ছিটকে মুঠির বাইরে যাওয়ার আশঙ্কা থাকবে না। এই 

“গিভ' কৌশলটা যার খুব ভালো রপ্ত হয়েছে, সে বলটাকে 
আঙ্গুল দিয়ে আকড়ে না ধরেও ক্যাচ লুফতে পারে। আমার 
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চেন! একজন খেলোয়াড় তার ব্যাটের বুক দিয়ে ক্যাচ লুফে 

ম্যাজিক দেখাতেন। শুধু গিভে'র কৌশলেই তা” করতেন। 
ব্যাটের তো জার আঙ্গুল নেই যে বল আকড়ে ধরবে ! অবশ্য ম্যাচ 
খেলায় ওরকম ম্যাজিকের চেষ্টা না করাই ভালো । সেখানে 

ফিল্ডার যেন কোনো সময়েই “গিভ'-এর সঙ্গে-সঙ্গে তার হাতের 

দশটা আঙ্গুল দিয়ে বলটা আকড়ে ধরতে না ভোলে । 

অনেক সময় ছু" তিন জন ফিল্ডার একই সঙ্গে লুফতে গিয়ে 
ক্যাচ ন্ট করে। নিজেরাও ঠোকাটুকির ফলে জখম হয় । গত 
বছর ওয়েন্ট উণ্ডিজে ঠিক এঁ ভাবে হাজারে আর ডি. কে, 

গায়কোয়াদ একে অন্যের গায়ে ধাক্কা লাগায় । ফলে গায়কোয়াদ 

বেচারীকে হাত ভেঙ্গে হাসপাতালে যেতে হয়। কখনও 

আবার ছুজন ফিল্ডারের মধ্যে কে বলটা লুফবে তা? নিয়ে ভাবনা 
চিন্তার ফলে ক্যাচ মাটিতে পড়ে ঘায়। এ-সব অবস্থায় সর্বদাই 
একজন ফিল্ডার ক্যাচ লোফার চেষ্টা করবে এবং সে প্রথমেই 
চেচিয়ে বলবে, মাইন (0217)০)-- আমার ক্যাচ ! 

ব্যাং এবং বোলিং-এর মতো ফিল্ডিংও নিখুত হয় শুধু 

ক্রমাগত প্র্যাকটিসে । শ্লিপে ফিল্িংই সব চেয়ে শক্ত, কারণ 
সেখানেই বেশী আচমুকা ক্যাচ ওঠে। সেবক্যাচ লুফতে চাই 

চোখের খুব কড়া দৃষ্টি আর মনোযোগ । ্লিপের ক্যাচ প্র্যাকটিস 
করার জন্তে আজকাল বিলাতে ও অস্টেলিয়ায় এক ধরনের যন্ত্র 
আবিষ্কার হয়েছে । বোম্বের ক্রিকেট ক্লাব অব ইণ্ডিয়া এবং 

বালিগঞ্জের ক্যালকাট! ক্রিকেট ক্লাবে এ যল্্রটা অনেকেই হয়তে! 

দেখে থাকবে। 
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ফিল্ডসম্যানেরা সর্বদা ক্যাপ্টেনের কথা মেনে চলবে ও 
তার দিকে চোখ রাখবে । ফিল্ড সাজাতে ক্যাপ্টেনকে যেন 

চেচিয়ে নিদেশ দিতে না হয়। তার হাতের সামান্য একটু 
ইসারায় যেন প্রত্যেকটি ফিল্চার এগিয়ে বা পিছিয়ে ঠিক 
জায়গাটিতে দাড়াতে পারে। 

সাধারণতঃ দলের পাকা ফিল্ডারদের কাছের ফিল্ডিং-এ 

যেমন_ শ্লিপ, গালী, শট লেগ, সিলী বা পয়েন্টে-_রাখা হয়। 
টেন্ট বা বড় ম্যাচে দেখা যায়, কোনো একজন ফিল্ডার বরাবর 
একই জায়গায় ফিল্ডিং করে। তার কারণ সে অনেক দিনের 

প্র্যাকটিসে এ বিশেষ জায়গার ফিল্ডিং-এ খুব পাকা হয়েছে 
শ্লিপে দলীপ সিংজী ও হামণ্ড এবং কভার বা! এক্ন্রী কভারে 

হবস ও ওয়াসক্রকের নাম আজও কেউ ভুলতে পারে নি। 

কাছের ফিল্ি-এ ফিঙ্গলটন, গাবী য়্যালেন ও অমর সিং এ রকম 
চিরম্মরণীয়। একালে অস্টেলিয়ার মিলার ও ইংলগডের বিল 
এডরিচের শ্লিপে খুব সুনাম । 

গোড়াতে কিন্তু সব ফিল্ডারকেই যে-কোনো জায়গায় ফিল্ডিং 

করতে শিখতে হয়। কলেজের এম. এ. পরীক্ষায় কেউ পড়ে শুধু 
ইংরেজী, কেউ ইতিহাস, কেউ বা বাংলা! কিন্তু স্কুলে সব 

ছেলেকে সব বিষয়ই শিখতে হয়। তরুণ খেলোয়াড়ের! যখন 

খেলা শিখছে, তখন কেউ শ্লিপে খুব পাকা হয়ে লং অন আউট 
ফিলন্ডে একেবারে আনাড়ি হলে তার দশা হবে ক্লাশের সেই 

ছাত্রের মতো যে ইংরেজীতে ফাস্ট হয়ে অস্কে পায় ত্রিশ । 



উইকেট কী্পিং 

যাদের ঘথেষ্ট সাহস নেই, তা"রা যেন কোনো কালে উইকেট 
কীপার হওয়ার চেষ্টা না করে। উইকেট কীপার হাতে, 
বুকে, বা কপালে বলের ঘায়ে মাঝে-মাঝে জখম হবেই হবে। 
তা'তে যারা ভয় পাবে না বা দমে যাবে না, শুধু এমন ছেলেরাই 
যেন উইকেট কীপিং শিখতে যায় । 

উইকেট কীপারের কাজটা খুব পরিশ্রমেরও বটে। ফিল্ডিং 

দলের অন্য আর সব খেলোয়াড়ের চাইতে তার খাটুনিটা বেশী। 
বোলারও এক ওভার বল দিয়ে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিতে পারে । 

ইনিংস শেষ না হওয়া পর্যন্ত বেচারী উইকেট কীপারের আর 

বিশ্রাম মেই। পাঠশালার পড়া ভুলে-যাওয়া ছুষ্ট, ছেলের 

মতো তা'কে হাফ-নিল-ডাউন হয়ে থাকতে হয় বেশীক্ষণ। সুতরাং 

তার শরীর মজবুত ও স্বাস্থ্য ভালো হওয়া প্রয়োজন । তার হাত 

হবে বেশ শক্ত এব" আঙ্গুলগুলি হৃষট-পুষ্ট | 
উইকেট কীপারের কয়েকটা সরঞ্জাম চাই। প্রথমে এক 

জোড়া প্যাড । আর চাই এক জোড়া গ্লাভস । গ্লাভস হলো! 
একই সঙ্গে উইকেট কীপারের ঢাল এবং তলোয়ার । নিজের 

শরীরের আঘাত ঝাঁচাতে আর ব্যাটসম্যানকে স্টাম্পড বা ক্যাচ 
লুফে আউট করতে গ্রাভসই হলে! তা?র হাতিয়ার। গ্লাভ 
জোড়া মজবুত ও হাতের ঠিক মাপসই হওয়া চাই)_-খুব ঢলচলে 
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ব৷ খুব আট গ্লাভস পরে” উইকেট কীপিং চলে না । সার্টের নীচে. 
গেঞ্ির মতো গ্রাভন পরার আগে ছু? হাতে আরও এক জোড়া 

পাতিলা সুতোর বা শ্যাময় চামড়ার দস্তানা পরে' নেওয়া ভালো । 

একে ইংরেজীতে বলে “ইনারস” (00018) | কোনো কোনো 

উইকেট কীপার গ্লাভস পরার আগে আঙ্গুলে ফিতে জড়িয়ে নেয় । 

উইকেট কীপার কোথায় ছড়াবে ? স্টাম্পের পিছনে । 

ঠিক কথা । সে আর কেনা জানে? কিন্তু কতখানি পিছনে ? 
স্টাম্পের এক হাত পিছনে, না, দশ হাত দূরে? সেটা নির্ভর 
করবে কী ধরনের বল ধরতে হবে তার উপরে । ফাস্ট বল হ'লে 
স্টাম্প থেকে দূরে, আর যো বোলারের বেলায় স্টাম্পের কাছে। 
ফাস্ট বোলিং-এ আবার পিচের অবস্থা বুঝে দূরত্ব কম বেশী হবে। 
বেশী সতেজ পিচে উইকেট কীপার যতটা পিছনে দাড়াবে, 

মরা-পিচে অর্থাৎ যেখানে বলটা আস্তে হয়ে যায়, সেখানে 

ততটা দুরে না দীড়ালেও চলে । কাজেই স্কেল মেপে উইকেট 

কীপারের জায়গা দাগ দেওয়া চলে না। তবে মোটামুটি এই 
কথাটি মনে রাখা দরকার যে, উইকেট কীপার হয় স্টাম্পের খুব 
কাছে দাড়াবে, নয় তো দুরে । কাছেও নয়, দূরেও নয়-_-এমন 
মাঝামাঝি জায়গা নেই উইকেট কীপিং-এ ।* 

স্টাম্পের কাছে দ্ড়ালে স্টাম্পড করার সুবিধা, আর দূরে 
দাড়ালে ক্যাচ লোফা সহজ । মাঝামাঝি দাড়ালে না করা যায় 

স্টাম্পড, না ধরা যায় ক্যাচ । মোটামুটি বল! যেতে পারে, এমন 
জায়গায় দাড়ানো ভালো যেখানে গুঁড-লেখ বল পিচ খাওয়ার 

পরে নীচের দিকে নামতে শুরু করে। 
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অনেক তরুণ উইকেট কীপার ভাবে, স্টাম্প থেকে দূরে 
দাড়ানো বুঝি ভীরুতার লক্ষণ । মোটেই না। জখম হওয়ার 

ভয় না হয় ছেড়েই দিলেম। ফাস্ট বোলিং-এ দূরে না দাড়ালে 
খেলার দিক দিয়েও ক্ষতি । ফাস্ট বোলারের উইকেট পেতে 

বেশীর ভাগই নির্ভর করে খুট করে ব্যাটের কিনারায়-লাগ। ক্যাচ 

লোফার উপরে । উইকেট কীপার যথেষ্ট পিছনে না থাকলে 

সে-ক্যাচ, বিশেষতঃ যেগুলি লেগের দিকে সেগুলি, লোফা যায় 

না। ছ? বছর আগে ওভালের টেস্টে অস্ট্লিয়ার উইকেট কীপার 
ডন ট্যালন লিগুওয়ালের বলে লেন হাটনকে যে-আশ্চর্ধযজনক ভাবে 

“কট বিহাউণ্” করেছিলেন, তা আজও লোকে গল্প করে থাকে । 

বলটা হাটনের ব্যাটে লেগে প্রায় ফাইন লেগের দিকে যাচ্ছিল। 
মাটির ইঞ্চি খানেক উপরে থাকতে ট্যালন ঝাপিয়ে পড়ে তা? 

লুফে নেন। স্টাম্পের অনেক পিছনে না থাকলে কিছুতেই 
সে-ক্যাচ লোফার সাধ্য ছিল না। ফাস্ট বোলিং-এ দুরে ধাড়াবার 

আরও সুবিধা এই যে, তা'তে “বাই রান কম হয়, ব্যাটসম্যান 

ফাইন লেগে গ্ল্যান্ম করতে ভয় পায়, এবং উইকেট কীপার একজন 
অতিরিক্ত শ্লিপের কাজ করতে পারে । 

দাড়ানো” কথান্টা কিন্তু খব ঠিক নয়। কারণ আসলে 
উইকেট কীপার দীড়ায় না, বসে। অবশ্য পুরোপুরি বসে 

বললেও ভূল হবে। তা"র বসার ভঙ্গিটা আটত্রিশ নম্বর ছবিতে 
এঁকে দেখানো হয়েছে । এমন ভাবে বসতে হবে ধাতে এতটুকু 

অন্বস্তি না লাগে। ছু" পায়ে সমান ভর দিয়ে হাত ছুটি রাখতে 
হবে সামনে ছু? পায়ের মাঝখানে । পায়ের গোড়ালী থাকবে 
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আলগোছে। আঙ্গুলের পিছনটা মাটি ছুঁয়ে থাকবে, কিন্তু 
রা শরীরের ভর পড়বে 

| মাথা আর শরার একটুও 
নড়বেনা। 

বল বোলারের হাত থেকে 

ছাড়া পাওয়া! মাত্র হাত ছুটি 
মাটি থেকে তু'লে সামনে 

আনবে । পরে ভু” হাত 

মিলিয়ে একটা বাটির মতো ৩৮ শহ ছবি । 

উইকেট কীপাবের স্ট্ান্স। ছু'পায়ে করবে, যার ভিতরে বলটা 
সমান ভব । হাতেব আন্ুল 
আলগোছে মাটিতে । শহাতেব এমে ঢুকবে । ছু হাতের 

তেলো। বোলাব মুখো। এ 

কড়ে আঙ্গুল ছুটি জড়িয়ে 

রাখলে বল হাতের ফাক দিয়ে 

পড়ে যাওয়ার ভয় থাকবে না। 

অস্টেলিয়ার ওল্চফিল্ডকে ৩৯ নং হবি। 

পুথিবার সবচেয়ে সেরা বল ডেল্ভাবীব মুহূর্তে উইকেট 

উই্নীকট কী কীপাবেব ভঙ্গি। হাত সামনে আনা 
ইকেট কাপার বলা হয়। হয়েছে। শবীব ও হাট তখনও 

তার ছিল এই কায়দা । এখন নীচু আছে, দষ্টি বপের দিকে। 

ধিনি ইংলগের সেরা উইকেট 

কীপার সেই গডক্রে এভান্ন স্বীকার করেছেন, কড়ে আস্ুল ছুটি 
জড়িয়ে রাখার কৌশলটা তিনিও ওল্ডফিল্ডের কাছেই শিখেছেন। 
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বলটা স্টাম্পের মাথা সমান বা আর একটু সামান্য উঁচুতে 
ৰ ধরতে হয়। ক্যাচ লোফার 

মতে! উইকেট কীপিং-এর 

বেলায়ও “গিভ” দরকার । নয় 

তো! বলটা হাত থেকে ছিটকে 

যাওয়ার সম্ভাবনা । বল ধরতে 

হাতের আ্গুলের ডগাগুলি কিন্তু 

সর্বদা মাটি-যুখো থাকবে । 
৪০ ছবি নং। খবরদার, কখনও যেন আঙ্গুলের 

উইকেট কীপাব বলটা স্টাম্পের 
মাথা সমান উচতে ধবছে। 
শরীর সম্পূর্ণ বলের পিছনে । 

ডগা বল-মুখো করো না, 

আঙ্গুলে শক্ত চোট লাগবে । 

যদি কাধের সমান বা আরও 

বেশী উচুতে বল ধরতে হয়, 

তবে আঙ্গুলের ডগা থাকবে 5১ নং ছুবি। 
উইকেট কপার লেগের 

আকাশ-মুখো | * দিকে বল ধরেছে। সমন্ত 
বেশী অফের বল ধরতে শরীর বলের পিছনে, 

শী বলের উপরে । 
ডান পা সগ্িয়ে নেবে অফের 

দিকে, পিছনে নয়। লেগের ' 

বল ধরাই সব চেয়ে শক্ত । একচল্লিশ ও বিয়ালিশ নম্বর 

ছবিতে তার হদিশ দেওয়া হলো। স্টাম্পড করার নুযোগ, 
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থাকুক আর না-ই থাকুক, ফি বারই অফে বা অনে বলটা ধরার; 
সঙ্গে-সঙ্গেই তা” স্টাম্পের কাছে ফিরিয়ে আনতে অভ্যাস করবে । 

উইকেট কাপার সব চেয়ে বেশী কাজে লাগায় চোখ। 

ব্যাটসম্যানরা জানে, সর্বক্ষণ বলের উপর কড়া নজর রাখতে হয়।. 
উইকেট কীপারের বেলায় চোখের কাজ তার চাইতেও বেশী । 

সে যে শুধু বোলারের বল দেওয়ার ভঙ্গি, বলের ফ্লাইট, পিচ 
খাওয়ার পরে বলের লাইন লক্ষ্য 

করে তা” নয়, ব্যাটসম্যানের উপরও 
তা"র দৃষ্টি থাকা চাই । অবশ্য একই 
সঙ্গে বল ও ব্যাটসম্যানের উপরে 
চোখ রাখা চলে না। স্ুতরাং বলটা 

যতক্ষণ ছু" হাতের মুঠোর মধ্যে না 
পুরেছো, ততক্ষণ ব্যাটসম্যানের পা 

ক্রীজের ভিতরে আছে, কি, নেই 
৪২ নং ছাবি। সে-দিকে নজর দিও না। অনেক 

রা ০ এপ? উইকেট কীপার স্টাম্পড করার 
াগভ' দেওয়া হচ্ছে। উৎসাহে বল ধরার আগেই 

ব্যাটসম্যানের "পায়ের দিকে তাকায় 
আর অমনি বল ফক্ষে যায়। হাত দিয়ে আমরা খাবার মুখে পুরি । 

কিন্তু বেশী খাওয়ার আগ্রহে তাড়াতাড়ি হাতটা খে তুলতে 

গিয়ে খাবার যদি ফেলে দিই, তবে কিছু পেট ভরবে না। 
উইকেট কীপার যত তাড়াতাড়িই বেল উড়িয়ে দিক না কেন, বল 
তা'র হাতে না থাকলে তো ব্যাটসম্যান স্টাম্পড হবে না । 
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বেশীর ভাগ এল. বি. ডব্লিউর ফ্ম্যাপিল' করে অর্থাৎ 
আম্পায়ারের কাছে আউটের আবেদন জানায় বোলার আর 
উইকেট কীপার । তা'রা ছু জনে বলের লাইনটা ভালো দেখতে 

পায়। খুব নিশ্চিত না হয়ে গ্যাপিল করবে না। কিন্তু ফ্যাপিল 

যখন করবে, তখন চেঁচিয়ে আর খুব জোর দিয়ে বলবে, “হাউজ, 
দ্যাট” (1১০৬5 0১০) ইংলগ্ডের পুরানো উইকেট কীপার 
জর্জ ডাকওয়ার্থ_এখন যিনি কমনওয়েলথ টীমের ম্যানেজার__ 

তা'র “হাউজ. দ্যাট” মাঠের প্রায় সিকি মাইল বাইরে থেকেও 
শোনা বেতো ! 

উইকেট কীপারের বল ধরা ও ক্যাচ লোফা অনেক সময়েই 

দেখতে যেমন চমত্কার, তেমনি আশ্চর্জনক। কিন্তু কোনো 

কোনো উইকেট কীপার বাহবা কুড়োবার লোভে বল ধরার 

চাইতে বাহাছুরি দেখাতেই যেন বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সে 

অভ্যাস মারাত্মক । ওল্টফিল্ের উইকেট কীপিং-এর প্রশংসা 

আজও প্রায় চলতি প্রবাদের মতো লোকের মুখে মুখে ফেরে। 

অথচ তাঁর বল ধরা ও ক্যাচ লোফার ভঙ্গি ছিল একেবারে 

সাদাসিধে । উইকেট কীপার সর্বদা মনে রাখবে, সে 

., ক্রিকেট-দলের লোক সার্কাসের নয়। যদিও সুদক্ষ উইকেট 

কীপারদের কোনো কোনো ক্যাচ লোফা ও স্টাম্পড করা অনেক 
রী 

সময় সার্কামের খেলোয়াড়দের কৌশলকেও হার মানায় । 



ক্রিকেটেন্্ গল্প 

ব্যাটসম্যান যে কত ভাবে আউট হয় তা আগে বলেছি। 
বোল্ড, কট ফ্যাণ্ড বোল্ড, কট, স্টাম্পড, রান আউট, হিট উইকেট 
_-এ সমস্তই ব্যাটসম্যানের মৃত্যুবান। তা” ছাড়া খেলতে খেলতে 

ব্যাটসম্যানের মাথার টুপি, চোখের চশমা বা পকেটের রুমাল 
পড়ে গিয়ে বেল ফেলে দেওয়ার ঘটনাও ছু একটা যে না শোন৷ 

যায় এমন নয়। হ্যাণ্ডব্ড দি বল” হলো আউট হওয়ার আর 

একটা কারণ যা” খুব কদাচিৎ দেখা যায় । 

ফুটবল খেলে, ক্রিকেটে ব্যাটসম্যানকে আউট করার কথা 
কেউ কোনোদিন শুনেছে কি? শোনা দুরে থাক, কেউ ভাবেও 
নি। অথচ সত্যি সত্যি তা? ঘটেছে এবং মাত্র কয়েক বছর 

আগেই ঘটেছে । যে-ব্যাটসম্যান আউট হয়েছেন, তিনি 
আমাদের ভারতবর্ষেরই একজন অতি নামজাদ! খেলোয়াড়,_বিজয় 

মার্চ্টে। যিনি আউট করেছেন তাকেও" ভারতবর্ষের অনেকেই .. 

খেলতে দেখেছে । তার নাম ডেনীস কম্পটন। কম্পটন 
শুধু যে একজন বড় ক্রিকেটার ভা” নয়, ফুটবল খেলোয়াড় হিসাবেও 
তা'র জগৎ-জোড়া খ্যাতি আছে। বিলাতের নামজাদা ফুটবল টাম 

আসেনেলের তিনি লেফট আউট ছিলেন। গত যুদ্ধের সময় 
কলকাতার ময়দানে তাকে যারা গোল করতে আর ইডেন গার্ডেনসে 
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রান করতে দ্রেখেছে, তারা অনেকে এখনও ঠিক করে? উঠভে 
পারে নি, ফুটবল আর ক্রিকেটের মধ্যে কম্পটন কোনটা বেশী 

ভালো খেলেন । 

যুদ্ধের ঠিক পরেই ওভালে ভারতবর্ষ ইংলগ্ডের বিরদ্ধে টেস্ট 
খেলছিল। ওপেনিং ব্যাটসম্যান মার্চেন্ট যখন ১২৮ রান করেছেন, 
তখন একটা মারে ঢু” রান নেওয়ার চেষ্টা করলেন। কম্পটন 

ছিলেন শর্ট লেগে। তিনি ছুটে বলের কাছাকাছি পৌছে 
দেখলেন, উবু হয়ে সেটা কুড়িয়ে তার পর উইকেটে ছুঁড়তে যতটা 
সময় লাগবে ততক্ষণে মার্চেন্ট নিজের ক্রীজে পৌঁছে যাবেন । 
সেই মুহূর্তে কম্পটন বাঁ পা দিয়ে বলটা কিক করলেন উইকেটের 

পানে। চক্ষের পলকে বলটা স্টাম্প উপড়ে ফেললো । 

মার্চের চক্ষু স্থির! মাঠের অন্যান্য ফিল্চারেরা অবাক !! 
দর্শকরা ও এমন হকচকিয়ে গেছে যে, কারো মুখে কথা নেই । শুধু 

আম্পায়ার তর্জনী তুলে ধরলেন উপরের দিকে । আউট । 

চার দিক থেকে হাততালি বাজতে লাগলো প্রায় মিনিট 

পাঁচেক ধরে । মার্চেন্ট হাতের গ্লাভন খুলতে খুলতে প্যাভিলিয়নে 

ফিরে এলেন। ক্রিকেটের ইতিহাসে এমন অদ্ভুত ধারা আউট 
. এর আগে বা পরে আর কখনও ঘটে নি। 

পা কাজে লাগিয়ে কম্পটন যেমন ভারতবর্ষের সেরা 

ব্যাটসম্যান্কে আউট করেছেন, পায়ের জন্যে আবার আউটও 

হয়েছেন । অবশ্য নিজের পা নয়, অন্যের । খেলাটাও টেস্ট 
ম্যাচ নয়। 

মার্চেন্ট আউট হওয়ার প্রায় ছ, বছর পরের ঘটনা । লর্ডসে 
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সারে দলের বিরুদ্ধে কম্পটন ব্যাট করছিলেন। আর্থার 
ম্যাকেন্টায়ার সারে দলের উইকেট কীপার। কম্পটন একটা 

বলকে কষে হুক করে পাঠাবার চেষ্টা করলেন লেগ বাউগ্ডারীতে । 

ব্যাকওয়ার্ড শর্ট লেগে ফিল্টিং করছিলেন এরিক বেডসার । 

বলটা তা"র পায়ে লেগে পিছনে ছিটকে গিয়ে পড়ল একেবারে 

ম্যাকেণ্টায়ারের মুঠোর মধ্যে । ব্যস, আউট । কট বিহাইওড। 
এরিক বেডসারের নাম শুনে কেউ যদি ভেবে থাকো যে, 

ওট! ছাপার গলদ, আসলে এলেক বেডসার হবে, তবে কিন্তু মস্ত 

ভুল। এলেক বেডসার খুবই নাম করা বোলার, সন্দেহে নেই। 

ব্র্যাডম্যান তো বলেন, এলেকের চাইতে ভালো মিডিয়ম পেস 

বোলার তিনি আর দেখেনই নি। কিন্তু এরিক বেউসার নামেও 

একজন ক্রিকেটার আছেন, এবং খেলোয়াড় হিসাবে তিনিও 

একেবারে নগন্য নন। এলেক বেডসার বল দেন সুইং এবং 

লেগকাটার। এরিক বেডসার দেন, স্পিন। ব্যাটিং-এ অবশ্য 
এলেকের চাইতে এরিক ভালো । ছুজনের যে নামের মিল আছে 

তা'র কারণ তা'রা ছু” ভাই। তী'দের চেহারাও হুবহু এক। 

তা”র কারণ তা”রা জমজ | বাস্তবিক, ছু" ভাই-এর চেহারায় এতই 
মিল যে, তা"দের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন পূর্বন্ত সব সময়ে ঠিক 
চিনতে পারে না, কে এলেক, আর কে এরিক ! এই নিয়ে ভারি 
মজার গন্মন আছে। রী 

ছু' ভাই যখন স্কুলে পড়তেন, তখন এক দিন ওকিং দলের পক্ষে 

তা”রা খেলতে গেছেন। এরিক বত্রিশ রান করে আউট হলেন। 

ঠিক তার পরেই এলেকের ব্যাট করার পাল! । প্যাভিলিয়ন 
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থেকে ব্যাট হাতে এলেক যেই এসে পপিং ক্রীজে দীড়িয়ে ব্লক 

নিতে যাবেন অমনি স্কোয়ার লেগের আম্পায়ার কটমট করে, 

তাকিয়ে কড়া সুরে বললেন, “এ কী ? তুমি ছু" বার ব্যাট করতে 

এসেছো! কেন %” 

এলেক বললেন, “না সার, ছু” বার নয়। আমি তো এই 

প্রথম ব্যাট করতে এলেম |» 
আম্পায়ার আরও চটে গেলেন । 

“এই প্রথম ? আমার সঙ্গে চালাকি? এই মাত্র তুমি 

আউট হয়ে প্াভিলিয়নে যাও নি? আমি কি চোখে দেখতে 

পাইনে, ভেবেছে! £ বললেন আম্পায়ার । 

এলেক তখন আম্পায়ারকে বুঝিয়ে বললেন, এই মাত্র যে 

ব্যাটসম্যান আউট হয়েছে সে তার জমজ ভাই । আম্পায়ারের 
বিশ্বাস হয় না। শেষকালে এরিক প্যাভিলিয়ন থেকে ফিরে এসে 

এলেকের পাশে দীড়িয়ে প্রমাণ করলেন যে, একই ব্যাটসম্যান 

ছু” বার ব্যাট করতে আসে নি। 

আম্পায়ার ছু' জনকে খুব ভালো করে নিরীক্ষণ করে হতাশ 

ভাবে বললেন)_-“বুঝলেম, তোমরা এক লোক নও, ছুজন। 

কিন্তু তোমাদের মধ্যে কে যে আউট হয়েছো তা? চিনবো কা 

করে ? তা” বোঝাবার অবশ্য কোনো উপায় ছিল না। 
এলেক আর এরিক বরাবর একই দলে খেলেছেন । স্কুল 

ছেড়ে যখন বড় ম্যাচে খেলার সময় এল, তখন ছু' জনই সারে 

কাউন্টিতে যোগ দ্রিলেন। বছর আটেক আগে সারে কাউন্টির 
শত বাধিকীর জন্যে টাকা তুলতে “ওল্ড ইংলগ্ডের» সঙ্গে এক ম্যাচ 
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হচ্ছিল। ওল্ড ইংলগ্ডের পক্ষে খেলতে নামলেন পুরানো! দিনের . 
বিখ্যাত টেন্ট খেলোয়াড়েরা__যাঁদের নাম আজও লোকের মুখে 

মুখে ফিরছে । পি. জি. ফেণ্ডার ক্যাপ্টেন। আম্পায়ারও হলেন 
বিলাতের ক্রিকেটের ছুই দিকপাল__জ্যাক হবস (এখন যিনি 
সার জন হবস) আর হার্বাট স্টাডউইক-_যিনি এককালে ইংলগ্ডের 
টেস্ট উইকেট কীপার ছিলেন। 

বেডসার ছু" ভাই সারে দলে খেলছিলেন। ব্যাট করছিলেন 
ফণাঙ্ক উলী। হঠাৎ এরিকের একটু ছুষ্টমি করার লোভ হলো 

বুড়ো জ্যাক হবস আর ক্রাঙ্ক উলীকে নিয়ে একটু মজা করলে হয় 
না? তক্ষুনি এলেকের সঙ্গে পরামর্শ করে ফন্দি ঠিক করে 
ফেললেন । এরিক বল দিচ্ছিলেন । এলেক ফিল্ডিং করছিলেন 

কভারে। ওভারের প্রথম তিনটা বল দিয়ে ফলো-থ,তে এরিক 
এগিয়ে গেলেন সামনে, এলেক চলে এলেন বোলি" ক্রীজে। 

আম্পায়ার হবস বাঁ অন্য আর কেউ তা” টের পেলেন না। 

এলেক বাকী তিনটে বল দিয়ে ওভার শেষ করলেন । 

খেলার শেষে ছু" ভাই সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলতে 

প্যাভিলিয়নে সবাই হেসে খুন। বুড়ো ক্রাঙ্ক উলী হাসতে হাসতে 

বললেন, “তাই বলো, আমি ব্যাট চালাতে গিয়ে ভাবি, হঠাৎ 
বলের গতি এমন বেড়ে গেল কী করে 1» 

জ্যাক হবসও মজাটা পুরোপুরি উপভোগ করে, বললেন, 
“ওহে জমজ-বৌলার, তোমাদের, যে দেখছি কবে এক দিন সেই 
দামু আর চামুর দশা হবে। চামুর মহৎ কাজের জন্যে দামুর হইত 

নাম; দামুর জিনিষ কিনিলে সকলে, চামুর মিলিত দাম 1৮ 
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হবস ঠাট্টা করে যা” বলেছিলেন, সত্যি সত্যি তাই একদিন 
ঘটলো । লর্ডসেঁ সারে আর এম. সি. সি'র ম্যাচে ছু" ভাই 

খেলছিলেন। এলেক এমন সাঙ্ঘাতিক বল দিলেন যে চৌদ্দ রানে 

ছ”টি উইকেট পেলেন। সারে দল ড্রেসিং রূমে ফিরে এলে 
বিপক্ষ দলের ডেনীস কম্পটন এসে বোলারকে বললেন “এলেক, 

চমতকার বল দিয়েছো! আজ । অনেক দিন এত মারাত্মক বোলিং 

দেখিনি। কনগ্র্যাুলেশানস্» | ডেনীস কম্পটন পিছন ফিরতেই 

ছু" ভাই খুব প্রাণ খুলে হেসে নিলেন। কম্পটন পিঠ চাপড়ে 

গেলেন এরিককে, ধিনি সে-দিন একটা উইকেট ও পান নি। 
তোযরা ভাবছো--এরিকের তো খুব লাভ । এলেক করে 

আউট, আর অভিনন্দন পাঁয় এরিক | হ্যা, সেটা সুবিধার কথা 

সন্দেহে নেই । কিন্তু তার আবার উল্টো দিকও আছে । ছোট 

বেলায় হয়তো এলেক করেছে ছুক্টমি, এরিক খেয়েছে তা'র 

জন্যে কান-মলা। বড় হয়ে এলেক টাকা ধার করলে 

পাওনাদারের! হয়তো এরিককে ছু" বেলা দেবে তাগাদা ! 

মজা করার জন্যে বেডসার জমজেরা ছু' জনে হবস ও ক্র্যাঙ্ক 

উলীকে ঠকিয়ে ছিলেন। ঠিক একই উদ্দেশ্যে অনেক বছর 
আগে আমাদের দ্লেশেও একজন ক্রিকেটার আম্পায়ার এবং আর 
সবাইকে “এপ্রিল ফুল” করেছিলেন । আজ থেকে প্রায় সত্তর 

বছর আগ্গেকার কথা । ১৮৮৩ সালে বোম্বেতে ব্রিটিশ অফিসারস 
ও পাশা দলের এক ঘরোয়া ম্যাচ খেল! হচ্ছিল। সাহেবরা 
টস জিতে প্রথম ব্যাট করলেন॥। তা'র পরে এল পাশাঁদের 
পালা । প্রথমে ভাদের সব চেয়ে তুখড় যে ব্যাটসম্যান, তিনি 
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তিন রান করেই আউট হয়ে গেলেন । অন্য ব্যাটসম্যানরাও তেমন 

স্থবিধা করতে পারলেন না । সবাই খন ভাবছে, পাশীরা অনেক 
রানে হেরে যাবে তখন দশ নম্বর ব্যাটসম্যান এলেন ব্যাট করতে । 
তার এক গাল লম্বা দাড়ি আর মাথায় এক মস্ত পাগড়ি । 

সাধারণতঃ দলে সব চেয়ে যে ব্যাটিং-এ কীচা, সে দশ নম্বরে 
ব্যাট করতে আসে । বেশীর ভাগ এক দুই বলেই আউট 

হয়। কিন্তু এই ব্যাটসম্যানটিকে নিয়ে ব্রিটিশ অফিসারস দলের 

বোলার সব হিমশিম খেয়ে গেলেন। কিছুতেই আর তা'কে 

আউট করা যাচ্ছে না। ড্রাইভ, কট, পুল হুক করে পর পর তিনি 
বাউণ্তারী করছেন। ফিল্সম্যানরা তার মারের পিছনে ছুটতে 
ছুটতে হাপিয়ে উঠলো । কী আশ্চর্য ; অনেক রান করে দশ নম্বর 

ব্যাটসম্যানই শেষকালে পাশাঁদের জিতিয়ে দিলেন ! 

মনের আনন্দে পাশী' দলের সমর্থকর! তীা+কে মাঠ থেকে কীধে 

তুলে জয়ধ্বনি করতে করতে প্যাভিলিয়নে নিয়ে চললো । হঠাৎ 

ব্যাটসম্যানের গাল থেকে দাড়ির গোছ! খসে পড়ল মাটিতে । ও, 
হরি! এ যে সেই গোড়াতে তিন রান করে আউট-হওয়৷ 
ব্যাটসম্যান! নকল দাড়ি আর পাগড়ি পরে এসেছে !! 



ত্বলতে পাত্রে? 

বন্ধুরা কে কতটা ক্রিকেটের খবর রাখে ও আইন কানুন জানে 

তা পরথ করে দেখতে চাও ? নীচের প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা কর। 
অবশ্য তা'র আগে নিজে কতটা জানো, তা'ও যাচাই করে? দেখা 
ভালো । ্রশ্নগুলির সঠিক জবাব আছে ১১৬ পৃষ্ঠায়। উত্তর 
নিভূল হলে কত নম্বর পাবে তা” প্রত্যেক প্রশ্নের পাশে লেখা 

আছে। 
১। 

চর 

৩ । 

৪ । 

€৫ | 

কোন বছরে ভারতবর্ষ প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলে ? কার 

বিরুদ্ধে? খেলা হয়েছিল কোথায় ? ৫ 

প্রথম টেস্টে ভারতীয় দলের ক্যাপ্টেন ছিলেন কে? 

কে ছিলেন বিপক্ষ দলের ক্যাপ্টেন ? ৩ 
একজন বোলার তা”র ওভারের শেষ বল দিয়ে বিপক্ষ 

দলের শেষ ব্যাটসম্যানকে আউট করল। ব্যাটিং 

দলকে ফলো অন করালে সেই বোলার কি নতুন, 

ইনিংসে প্রথম বল দিতে পারে ? ৩. 

প্রথম টেস্ট-সেঞ্চুরী করেন কে? তিনি কোন দেশের 
লোক ? ৪ 
একটা ফান্ট বল প্রথমে ব্যাটসম্যানের পায়ে লেগে 
পরে ব্যাটে লাগল। ফিল্ডার বলটা মাটিতে পড়ার 
আগেই লুফে নিলে ব্যাটসম্যান আউট কি ? ৩ 
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৬। 

৭ | 

৮। 

৯ | 

ভারতবর্ষে কে বেশী ডবল সেঞ্চুরী করেছেন ? ৪ 
রনজি ট্রফি প্রথম জেতে কোন টীম ? ৩ 
কোন ভারতীয় সব চেয়ে বেশী টেস্ট ক্যাপ্টেন 
হয়েছেন? কতবার ? ৪. 

ভারতীয় দলের কোন ব্যাটসম্যান এক টেস্টে ছু" 

ইনিংসেই সেঞ্চুরী করেছেন ? ৩ 
কোন বোলার এক ম্যাচে সব চেয়ে বেশী “কট ফ্যাণ্ড 

বোল্ড” আউট করেছেন ? 8 

এক ম্যাচে কোন উইকেট কীপার সব চেয়ে বেশী 
ব্যাটসম্যান আউট করেছেন ? ২ 

এক ম্যাচে কোন ফিল্ডার ( উইকেট কীপার ছাড়া ) 

সব চেয়ে বেশী ক্যাচ লুফেছেন ? কতগুলি ? ৪ 
সব চেয়ে বেশী বার "্হাট-টি ক” করেছেন কোন 
বোলার £? কত বার? ৩ 

সব চেয়ে বেশী বার এক ইনিংসে দর্শটি উইকেটই 

পেয়েছেন কোন বোলার ? ৪ 

ছু ভাই এক টেস্টে একই দলে খেলেছেন এমন 

ভারতীয় কে কে? ২ 
ওভার-বাউগ্ডারী অর্থাৎ ছ'য়ের মার বোঝাতে 

আম্পায়ার কী ভাবে ইঙ্গিত করে ? ৩ 

একজন বোলার প্রথম বলে অফ স্টাম্প, দ্বিতীয় 
বলে মিডল ও তৃতীষ বলে লেগ স্টাম্প উড়িয়ে 

দিল। চতুর্থ ব্যাটসম্যান ব্যাট করতে এসে দেখল 
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৯৮৮ | 

১৯ । 

২৬। 

২৭ । 

একখানা স্টাম্প তখনও ্াড়িয়ে আছে। তাতে 

কোনো বারই বল লাগেনি । এ কি হতে পারে ? ৩ 

কোন খেলোয়াড় সব চেয়ে বেশী বার টেন্ট-ক্যাপ্টেন 

হয়েছেন । তিনি কোন দেশের লোক ? ৪ 

ভারতীয় দলের কোন খেলোয়াড় সব চেয়ে বেশী 

টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন ? কত বার? ৪ 

কোন ভারতীয় প্রথম পেশাদার ক্রিকেটার হিসাবে 

বিদেশে খেলেন ? ৪ 

কোন পেশাদার খেলোয়াড় প্রথম ইংলগ্ডের টেস্ট 

ক্যাপ্টেন হয়েছেন ? ৫ 
কোন টেস্ট ক্যাপ্টেন ভারতবর্ষে প্রাদেশিক গভর্নর 

হয়েছেন ? ৪ 

কোন প্রধান মন্ত্রী ক্রিকেট টামের ক্যাপ্টেন হয়েছেন? 
কোন সালে ? ৪ 
ব্যাটসম্যান বল মেরে ফাইন লেগে পাঠালো । এক 

রানের জায়গায় ছু' রান নেওয়ার সময় স্টাইকার 
ব্যাটসম্যান ব্রীজের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও আম্পায়ার 

তা'কে রান্ন আউট দ্রিলেন। কী করে, তা+ সম্ভব ? ৪ 

তিন ভাই এক টেস্ট ম্যাচে একই দলে খেলেছেন 
কারা? ৪ 

ছু" ভাই টেস্ট ক্যাপ্টেন হয়েছে কা'রা ? ৫ 

সব চেয়ে বেশী টেস্ট খেলেছেন কে? ৫ 
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আগের পুষ্ঠার বলতে পারো % প্রশ্নগুলির জবাব £ 
৯। 

সখ | 

৩। 

৪ | 

৫ | 

৬। 

৭ 

৮। 

৭ | 

১০ । 

১১। 

১৩ । 

সাঠিক উত্তন্ত 

উনিশ শ' বত্রিশ সালে। ইংলগ্ডের বিরুদ্ধে । লর্ডসে । 

সি. কে. নাইডু। ইংলগের ক্যাপ্টেন,_ডি. আর. 

জাডিন | 
হ্যা, পারে। 

অস্টেলিয়ার সি. ব্যানারম্যান। ১৮৭৭ সালে। 
হ্যা, আউট । কট। 
বিজয় মার্চেন্ট । ১১টা। 

বোম্বে টাম। 

অমর নাথ । ১৫ বার। 

বিজয় হাজারে | অস্ট্লিয়ায় । 
ডব্লিউ, জি. গ্রেস। ৬ জন ব্যাটসম্যানকে । 

অস্টেলিয়ার ডন টেলন ১৯৩৮ সালে এক ম্যাচে 
৯ জন কট ও ৩ জন স্টাম্পড ক্রেছেন। প্রায় ৮৫ 

বছর আগে বিলাতের পুলী এ রকম ১২ জনকে আউট 
করেছিলেন। ৮ জন কট, ৪ জন স্টাম্প্। 
ওয়েলী হ্যামণ্ড। ১৯২৮ সালে সারে ও গ্রস্টার- 
শীয়ারের ম্যাচে দশটা ক্যাচ লোফেন । 

ইংলগ্ডের ডি. ভি. পি. রাইট । ৭ বার। 
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১৭। 

১৮ । 
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২০ | 
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২৪ | 

১৫ । 

২৬ 

স৭। 

বিলাতের এ, পি. এফ, ক্রিম্যান। ৩ বার। 

পি. কে, এবং সি. এস. নাইড়্। 

ছু" হাত সোজা মাথার ছু'পাশে উচুতে তুলে' ধরে। 

হ্যা। ৩ নম্বর ব্যাটসম্যান ছিল লেফট-হ্যাণ্ডার | 

অন্ট্লিয়ার উডফুল। ২৫ বার। 

হাজারে ও মানকাদ। ছু” জনেই ৩০টা খেলেছেন । 

অমর সিং। ল্যাঙ্কীশায়ার লীগ খেলায়। 

না, লেন হাটন নন। ইংলগ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে 
প্রথম খেলায়ই (১৮৭৭ সালে) ক্যাপ্টেন ছিলেন 

সাসেক্সের পেশাদার ক্রিকেটার জেমস লিলী 

হোয়াইট । ইংলপ্ডের ক্যাপ্টেন ফ্যালফেড শ এবং 

আর্থার শ্রজবারীও পেশাদার ক্রিকেটার ছিলেন। 

লর্ড হারিস বোন্বের ও স্ট্যানলী জ্যাকসন বাংলার । 

জওহরলাল নেহরু । দিল্লীতে, ১৯৫৩ সালে। 

স্টাইকার ব্যাটসম্যান রানার নিয়ে খেলছিল। রানার 
ক্রীজে পৌঁছতে পারেনি, তাই ব্যাটসম্যান রান আউট। 
ডব্লিউ জি. গ্রেস ও তার ছুই ভাই ই-এম এবং জি-এফ 

গ্রেস ১৯৮০ সালে ওভালের টেস্টে খেলেছিলেন । 
বিলাতের এআর এবং এ-এইচ গিলিগন ছু* ভাই ও 

' ওয়েস্ট ইপ্ডিজের জি-সি এবং আর-এস গ্র্যাণ্ট ছু ভাই । 

ইংলগ্ডের ওয়েলী হামণ্ড। ৮৫টা টেস্ট খেলেছেন । 
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চিত্র পরিচয় 

৮ পৃষ্ঠার সামনে আর্ট প্লেট-_লর্ডসে ক্যাপ্টেন হাজারে রাণী 
এলিজাবেথের সঙ্গে দলের খেলোয়াডদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। 
রাণীর সঙ্গে করমর্দন করছেন সিন্ধে ৷ তার ঝায়ে- রামচাদ ; উজ্জিগর 
ও মন্ত্রী। সিন্ধের ডাইনে, ডি. কে. গায়কোয়াদ ; পঙ্কজ রায় ; 
পি. সেন ও ফাদকার। হাজারের কাধের উপর দিয়ে অধিকারী ও 
ম্যানেজার পঙ্কজ গুণগ্ুকে দেখা যাচ্ছে । 

ছু'পাতা জোড়া বড় ছবি-_ওয়েস্ট ইপ্ডিজের টেস্টে উত্ত্িগরকে 
প্লান আউট করার চেষ্টায় উইকেট কীপার লীগল ঝাঁপিয়ে পড়ে 

উইকেট ভেঙ্গে দিচ্ছেন। উজ্িগর অবশ্য এক সেকেণ্ড আগে 
ক্রীজে পৌছে গেছেন। উল্টো দিকের ব্যাটসম্যান, আপ্তে । 

এঁ পৃষ্ঠায় নীচে বা দিকের ছবি-_মাধেন্টারের টেস্টে অমরনাথ 
বোন্ড। বেডসারের বলে মাঝের উইকেট উপড়ে পড়ছে । বেল 

ছুটি ছিটকে উঠেছে শৃন্তে । উইকেট কীপার,_ পি এ. গিব | 

এঁ পৃষ্ঠায় নীচে ডাইনে--ইংলগ্ডে ভিন্ু মানকাদ বল দিচ্ছেন। 
৭৭ পৃষ্ঠার সামনে আর্ট প্লেট-(বাঁয়ে উপর থেকে নীচে ) 

পাকিস্তানের বিখ্যাত বোলার ফজল মামুদ; ভারতের তরুণ 
অল রাউপ্তার গদকারী; অস্টে লিয়ার ফাস্ট ৰোলার রে-লিগ্ডোয়াল। 
€ ডাইনে উপর থেকে নীচে ) ইংলগ্ডের সের! ফাস্ট-মিডিয়ম বোলার 
এলেক বেডসার ; ভারতের তুখড় ফিল্ডার ডি. কে. গাঁয়কোয়াদ ; 
পাকিস্তানের ফাস্ট বোলার খান মহম্মদ । 

মলাটের ছবি-_ভারতের বিখ্যাত স্পিন বোলার গোলাম 
আমেদ ক্যান্িজ বিশ্ববিষ্ভালয়ের বিরুদ্ধে বল দিচ্ছেন। 
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[ঞত্জদ্ধ অভিধান 

ক্রিকেটে কোন কথাটার কী মানে তা এ-বই ও “খেলার রাজা' 
ক্রিকেট”-এ বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে । তবুও তাড়াতাড়ি খুঁজে পাওয়ার 

ক্ষুবিধার জন্যে নীচে এ শবগুলির একটা মোটামুটি তালিকা দেওয়া গেল। 
ইংলগ্ডে সমাজ ও জীবনে ক্রিকেট এত বেশী জায়গ। জুড়ে আছে যে, স্বভাবতঃই 

ইংরেজী ভাষায় ক্রিকেটের অসংখ্য শব ও সংজ্ঞা স্থান পেয়েছে । নীচের 

তালিকায় শুধু সর্বদা শোনা যায় এমন শব্গগুলিই আছে। “ডেইজী কাটার” 
ক্যাসল? ও টিম্বার ইয়ার্ড জাতীয় কম চলতি কথাগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে। 

অন্-ব্যাটসম্যান বোলার-মুখে। হয়ে দড়ালে মাঠে তার ঝা দিকটা । 

অন সাইভ প্রেয়ার-__যে-ব্যাটসম্যানের বেশী মার অনের দ্বিকে। 

অফ ব্রেক--ষে-ঙ্গ্ো বল পিচ থেয়ে লেগের দিকে বেঁকে যায়। 

অফ সাইড প্রেয়ার--যে ব্যাটসম্যানের বেশী মার অফের দিকে । 

অফ স্পিনার--অফ ব্রেকের অগ্ত নাম । যে-বোলার এ রকম বল দেয়্। 

অফ-_ব্যাটসম্যান বোলার-মুখো হয়ে ধাড়ালে মাঠে তা"র ডান দিকটা । 
অল রাউগ্ডার-_-যে থেলোয়াড় ব্যাটিং, বোলিং ও ফিজ্ডিং-এ পাকা। 

ইন সুইঙ্গার-_ফান্ট বা মিডিয়ম পেস বোলারের যে-বল অফ থেকে জনের 
দিকে ধঙ্গকের মতো বেকে যায়। 

ইনিংস-'এক দলের সব ব্যাটসম্যান আউট না! হওয়া পর্যস্ত সময় । ম্যাচে 
সাধারণতঃ প্রত্যেক দল দুই ইনিংস করে? খেলে । 

ইনিংস ডিফিট--একদলের ছুই ইনিংসের মোট রান সংখ্যা বিপক্ষদলের 
এক ইনিংসের রান সংখ্যার চাইতে কম। শোচনীয় জবে 

হার । 
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ইয়র্কার-যে-বল ব্যাটসম্যানের ব্যাট যেখানে মাটি ছুয়েছে সেখানে 

পিচ খায়। 

উইকেট-_ছুই দিকে তিনটি করে স্টাম্প। ছুই উইকেটের মাঝখানের 

জায়গাটাকেও উইকেট বলে। 

উইনিং দি টস--টসজেতা। কোন দল আগে পিটাবে তা” টসে জেতার 
উপর নির্ভর করে। 

এক্সট্রা-যে-রান ব্যাটসম্যানের নামে দেখানো হয় না। বাই, নো-বন 

ইত্যাদি থেকে হয়। 
এক্সট্রা কভার-_-অফ সাইডে একজন ফিল্ডার। তার দাড়াবার জায়গাটা 

ফিল্ডিং-এর ছবিতে দেখানো হয়েছে । 

এজিং-_বল ব্যাটের আনাচে-কানাচে লাগা । 

এল, বি. ডব্লিউ--লেগ বিফোর উইকেট । আউট করার একটা উপাস্ব ॥' 

বলট! যদি ব্যাটসম্যানের উইকেট আডাল-কবা পায়ে লাগে। 

অবশ্য পা বলের লাইনে ন! থাকলে আউট নয়। 

ওপেনিং ব্যাটসম্যান-যে ছু" জন ব্যাটসম্যান প্রথম পিটাতে যায়) এক 

ও ছু” নম্বর ব্যাটসম্যান । 

ওপেনিং বোলারস-যে দুজন বোলার ইনিংসের প্রথম ও দ্বিতীষ্ব ওভার 

বল দেয়। 
ওপেনিং দি শোল্ডারস- জোরে পিটানো । 

ওভার-_বোলার এক বারে ক্রমাগত যে কয়টা বল দেয়। আজকান ছ'টা 
বল দিলে এক ওভার হয়। 

ওভার দি উইকেট-স্টাম্পের বা দিক থেকে ডানহাতি বোলারের বঞ . 
দেওয়া । 

ওভার-থে-উইকেটে বল ছু'ড়ে দিলে তা" কেউ আটকাতে না পারা॥ 

ওয়ান শর্ট--এক পপিং ক্রীজজ থেকে আার এক পপিং ক্রীজ পধন্ত না 
পৌছেই আবার রান নিলে বলা হয় ওয়ান শর্ট । 

ওয়াইড-_ব্যাটসম্যানের নাগালের বাইরে দিয়ে যাওয়া বল) 
কট-_ক্যাচ লুফে আউট করা]। 
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কট ইন দি ভিপ-_বাউও্াবীর কাছাকাছি জায়গায় ক্যাচ লুফে 
আউট করা। 

কট ইন টু মাইগুস-_-এগিয়ে খেলবে, কি, পিছিয়ে খেলবে ঠিক করতে না 

পারাব ফলে ব্যাটসম্যানেব দোমনা ভাব। 

কট বিহাইণ--কট ফ্যাট দি উইকেটেবই অন্য নাম। 

কট য়্যাট দ্রি উইকেট--উইকেট কীপার ক্যাচ লুফে আউট করার নাম। 

কট য়্যাণ্ড বোন্ড-বোলাব নিজে বল দিয়ে নিজেই ক্যাচটাও লুফে 
ব্যাটসম্যানকে আউট করা । 

কভার পয়েন্ট--অফেব দিকেব একজন ফিল্ডার। খেলার 'বাজ। ক্রিকেট? 

বইতে ছবি দেওয়া হয়েছে। 

কভাবস-মাঠে অফের দিকে যেখানে কভাব পয়েন্ট ও এক্সট্রা কভার 

ঈাড়ায় সেই অংশটা । 

কলাবিং দি বোলিং--ব্যাটসম্যান যখন স্বচ্ছন্দে পিটিয়ে রান তুলছে, 
বোলারর! কিছুই করতে পারছে না, তখন বলা হয় ব্যাটসম্যান 
বোলিং কলাব করেছে। 

কাট-_ক্রস ব্যাটে অফেব দিকে একটা মার | 

কাউ শট-_গুড লেংথ বলকে বেমক্ধ! মার দিয়ে মিড উইকেটের দিকে 

পাঠানো । 

ক্যারি দি ব্যাট--ওপেনিং ব্যাটস্ম্যান দলেব শেষ লোকটি আউট হওয়া 

পর্যন্ত নট আউট থাকা । 

কীপিং দি লেংখ-_ক্রমাগত গুড লেখ বল দেওয়া । 

কীপিং দি রান ভাউন-_রান দাবিয়ে বাধার মতো বল দেওয়া 
কোটস-_-চলতি কথায় আম্পায়ারদের বলা হয় কোটস। 

ক্রস ব্যাট-_ব্যাট খাডা না রেখে ঝাটার মতো! চালিয়ে ম্টোক করা । 

গালী--উইকেটে কীপারের কাছাকাছি ও তার সঙ্গে প্রায় এক লাইনে 
অফের দিকে ফিল্ডার । 

গিভিং দি বল এয়ার-_বল দিতে বলটাকে উচু দিয়ে,ছোড়া। 
গুগলী-_লেগ ব্রেকেয ভঙ্গিতে দেওয়া অফ ব্রেক বল। 
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গুড লেংখ--যে-বল পিচ খায় ব্যাটসম্যান থেকে খুব কাছেও নয় আবার 

থুব দূরেও নয়। লং হপ আর হাঁফ তলীর মাঝামাঝি | 
গেটিং অফ দি মার্ক--প্রথম রান করা। ব্রেকিং দি ডাক*-এর 

অন্য নাম। 

গ্্যান্স_লেগের দিকের বলকে ব্যাট দিয়ে ছয়ে দেওয়া। 

, গ্রাইড-প্ল্যান্প আর গ্লাউড একই কথা । 

চান্স-__-আউট করার স্থযোগ। 

চীনাম্যান_বীঁহাঁতি বোলার যখন এমন বল দেয় যা" রাইট-হাগডার 
অর্থাৎ ভান-হাতি ব্যাটসম্যানের কাছে অফ ব্রেক । 

চেঞ্জ বোলার-বৌলার হিসাবে যার নাম নেই, কিন্তু দরকার হলে 
বল দেয়। 

জাম্পিং আউট টু ড্রাইভ-_ব্যাটসম্যান যখন বল পিটাতে পপিং ক্রীজ 
ছেডে সামনে এগিয়ে আসে । 

টস-_ছুই ক্যাপ্টেন টাক। বা পেনী শুন্যে ছুঁড়ে ঠিক করে কোন দল আগে 
ব্যাট করবে । তার নাম টম। 

টসিং দি বল আপ-_খুব উচু দিয়ে বল দেওয়া । গিভিং দি বল এয়ারের 
অন্য নাম। 

টাইমিং--বলটায় ব্যাট লাগাবার ঠিক সময়ে স্টোক করা। 

টুয়েলফথ ম্যান-দলের অতিরিক্ত খেলোয়াড় । এগারো জনের মধ্যে 
কেউ অস্স্থ হলে তার বদলে সে ফিল্ডিং করে । 

টেইল--যার! শেষের দ্রিকে ব্যাট করে| দলের কাচা ব্যাটসম্যানরা । 

টেইল এগার--শেষের দিকের একজন কাচা ব্যাটসম্যান । সাধারণতঃ 

আট, ন' এবং দশ নম্বর ব্যাটসম্যান । 

টেকিং গার্ড--ব্লক নেওয়া । 

টেকিং ম্পিন--বল যখন পিচ খেয়ে বেঁকে যায়। 

টেম্পটিং দি ব্যাটসম্যান-_লোভ দেখিয়ে ব্যাটসম্যানকে ভুল স্ট্রোক 

করানো । 

টেস্ট ম্যাচ-ছুই দেশের মধ্যে সরকারী ভাবে প্রতিযোগিতা । 
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ডাক--চলতি বাংলাম যাঁকে বলা হয় গোলা । “ব্রব"এরই আর 

এক নাম। 

ডিক্লেয়ার__সব ব্যাটসম্যান আউট হওয়ার আগেই কোন দল তাদের 

ইনিংস শেষ হয়েছে ঘোষণা করার নাম। 
ভিগিং ইন-_ব্যাটসম্যান যখন কোনো ঝুঁকি না নিয়ে উইকেটে টিকে 

থাকার জন্তে সাবধানে অনেকক্ষণ খেলতে থাকে, তখন তাকে 

বলে ডিগিং ইন। 

ডিপ-_-বাউগ্ডারীর কাছের এলাকা । 

ডিফেম্িভ ফিল্ড--রান বাচাবার জন্যে ফিল্ড সাজানো ।  ফ্যাটাকিং 

ফিন্ডের বিপরীত। ূ 

ডেড ব্যাট--আত্মরক্ষামূলক খেলায় বলের মুখে ব্যাটখানা আলগোছে 
রাখা । 

ডেলিভারী--বোলারের হাত থেকে বল ছাড়া। 

ডোপিং দি উইকেট-_নান। কৃত্রিম উপায়ে এমন ভাবে পিচ তৈরী করা 

যাতে বোলারের পক্ষে অস্থবিধা । 

ড্রাইভ--উইকেটের সামনে স্টেট ব্যাটে খুব জোরে এক ধরনের মার । 

নকিং দ্রিবোলার অফ হিজ লেংখ--গুড লেংথ বলও খুব কষে পিটানো 

যাতে বেশী রান ওঠার ফলে বোলার ঘাবড়ে যায় এবং ফলে 

লেংখ ঠিক রাখতে পারে না। 
নাইট ওয়াচ ম্যান_-সাধারণতঃ শেষের দিকের ব্যাটসম্যান । দিনের 

শেষে অল্প আলোতে পাকা ব্যাটসম্যান যাতে হঠাৎ আউট ন। 

হয় সে জন্তে একে পাঠানে। হয় কোনে। মতে বাকী সময়টুকু 

কাটিয়ে দিতে । 

নিউ বল বোলার-যে-বোলার প্রথম বল দেয়। স্থুইং বোলার । 

নেট-ব্যািং ও বোলিং প্র্যাকটিসের জন্যে জাল-ঘেরা জার়গ!। 
নো-বল-_যে-বল ঠিক নিয়ম অনুসারে দেওয়া হয় নি। 

পপিং ক্রীজ-স্টাম্প থেকে চার ফুট আগে যে-দাগটায় াড়িয়ে 
_... ব্যাটসম্যান বল পিটায়। 
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পয়েণ্ট--অফে ব্যাটসম্যানের কাছে ফিল্ডিং-এর একটা জায়গা । 

পুটিং আপ দি শাটীর্_রান না তুলে” কেবল ঠেকিয়ে যাওয়া। 

পেস বোলার-_যারা জোরে বল দেয়। 

পেয়ার অব স্পেক্ট্যাকলস্_-ব্যাটসম্যান এক ম্যাচের ছু" ইনিংসেই শৃচ্চ' 
করেছে । চলতি কথায় “ছুটে! গোল্লা”। 

প্যাভ-_আঘাত বাচাবার জগ্ঠে পায়ে পরার সরঞাম । 

প্লেইং ডাউন দ্রি লাইন-ঠিক কায়দায় স্টেট ব্যাটে খেলা । 

প্লেসিং_ মাঠের ফীকা জায়গা বেছে? বল মেরে' পাঠানো । 

ফরোয়ার্ড প্লে-_সামনের পায়ে ভর দিয়ে এগিয়ে খেলা । 

ফলো-অন--কোনো দলকে পর পর ছু" ইনিংস খেলতে বাধ্য করা । 

ফলো-থ--জোরে মারের পর ব্যাট ও শরীবকে যেভাবে রাখতে হয়। 
বোলার ও ফিল্ডারের ফলো-থু বলতে বোঝায় বল দেওয়া বা 

ছড়ার পরে শরীর সামলানে। 

ফাইন লেগ-_-উইকেটের পিছনে লেগের দিকে ফিল্ডার । 

ফামিং দি বোলিং-ব্যাটিং-এ কাচা জুটিকে বোলিং থেকে আড়াল ক'রে 

বাখার জন্তে কেবলই নিজে বোলারের মুখে থাকা । 

ফার্ট ক্লাশ ক্রিকেট-যে-ম্যাচ তিন দিনের কম নয় এবং প্রত্যেক দলে 

এগারো জন খেলোয়াড় নিয়ে খেল৷ হয়। 

ফ্লাইটিং দি বল-_ব্যাটসম্যান যাতে বলট1 কোথায় পিচ খাবে তা” ধরতে 

না পারে সেজন্যে বলের গতি বদল ক'রে ও কম বা বেশীউচু 
দিয়ে বল দ্বেওয়া। 

ফিল্ড সেটিং_ফিল্ড সাজানো] । 

ফুল চেস্টেড-_ব্যাটসম্যানের দিকে বুক দেখিয়ে বল দেওয়া, ব্যাটসম্যানের 
পক্ষে বোলারের দিকে বুক দেখিষে স্ট্যান্স নেওয়া । 

ফুল টস--যে-বল মাটিতে না পড়ে সোজা স্টাম্পের উপর পড়বে । 

ফোসিং এ ডুঁ-খুব চেষ্টা করে হার বাচানো, বিপক্ষ দলের ম্যাচ জেতা 

আটকানো । 

বডি লাইন বোলিং-_লেগে খুব কাছীকাছি ফিল্ডার রেখে ব্যাটসম্যানের 
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গা তাক ক'রে এমন শর্ট ফাস্ট বল দেওয়1 যা" পিচ খেয়ে অনেক 

খানি লাফিয়ে ওঠে । 

বাউগ্ডারী--মাঠের চারদিকের দাগ দেওয়া সীমানা । যে-বল এ 

লাইন পার হয়ে যায় তাকেও বাউগ্ডারী বলে। 
বাউন্সার-_বাম্পার আর বাউন্নার একই কথা । 

বাটার ফিঙ্গারস__যে-ফিল্ডার কেবলই ক্যাচ ফেলে দেয়। 

বাম্পার-_বলটাকে খুব উঁচুতে লাফিয়ে তুলতে ফাস্ট বোলার যখন ইচ্ছে 
করে শর্ট পিচ বল দেয়৷ 

বাম্প বল--ব্যাটে লাগার পর মাটিতে পড়ে লাফিয়ে-ওঠা বল যা” দেখে 

মনে হয় যেন ক্যাচ। 

বিটিং দি ক্লক-_সময় কম থাকা সন্বেও জেতা, বা হার বাচাতে যত 

দরকার তত রান করা । 

বিটিং দি ব্যাটসম্যান_ব্যাটসম্যান বল মারতে চেষ্টা করেও যদি তা; 
ব্যাটে লাগাঁতে না পারে তবে বলা হয় বোলার ব্যাটসম্যানকে 

বিট করেছে। 

বিলিয়ার্ড টেবিল-_ব্যাটিং-এর পক্ষে খুব সুবিধাজনক পিচ। 
বেল--স্টাম্পের উপরে ছোট ছুটি কাঠের টুকরো । 

বোল্ড--বল দিয়ে স্টাম্প উপড়ে” বা স্টাম্পের মাথার বেল ফেলে দিয়ে 

ব্যাটসম্যানকে আউট করা । 

বোলিং উইথ হেড-বুদ্ধি খাটিয়ে বল দেওয়া । 

বোলিং ব্রীজ-_বোলারের দিকে স্টাম্পের ছু' পাশের লাইনটা । 

বোলিং চেঞ্জ বেঞ্লার বদল করা । 

ব্যাক লিফট--বল পিটাতে ব্যাট পিছনে তোলা]। 

ব্যাক স্টোক-_ক! পায়ে ভর দিয়ে পিটানো । 

ব্যাকওয়ার্ড শর্ট লেগ-ব্যাটসম্যানের কাছাকাছি অথচ পিছনে অনে 

যে-ফিল্ডার ঈাড়ায়। 

ব্যাকিং আপ--বোলারের হাত থেকে বল ছাড়া পাওয়ার মুহুর্তেই 

নন-স্টাইকার ব্যাটসম্যানের রান নিতে এগিয়ে যাওয়া । 
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ওভার-থো বাচাতে ফিল্ডার যে-উইকেট আগলে দাড়ায় তাকেও- 

ব্যাকিং আপ বলে। 

ব্যাটসম্যান”স প্যারাভাইজ-যে-পিচে বোলার মোটেই সুবিধা পায় না». 

ব্যাটসম্যানের কষে? পিটাতে পারে । 

ব্যাটিং গ্লাভন-ব্যাটসম্যান হাতে আঘাত বীচাবার জন্যে ষে-দস্তান। 

পরে। 

ব্যাড লাইট-_সন্ধ্যে হয়ে এলে বা! মেঘল! দিনে মাঠে দিনের আলো 
কমে? যাওয়া । 

ব্যারাকিংদর্শকদের ছুয়ো দেওয়া । 

ব্রেকিং উইকেট--বল দিয়ে বা ছু'ড়ে উইকেট ভেঙ্গে দেওয়া। আউট 

করার উপায়। 

ব্রেকিং দি ভাক- শূন্য কাটিয়ে ওঠা । অর্থাৎ প্রথম রান কর1। 
বক নেওয়া স্টাম্পের সামনে ব্যাট খাড়া করে? ব্যাটসম্যান আম্পায়ারের 

কাছ থেকে জেনে নেয় ব্যাটখানা মিভল বা লেগ স্টাম্পের 

লাইনে আছে কি না। এর আর এক নাম গার্ড নেওয়া । 

ব্রকিং_ব্যাট দিয়ে বল শুধু আটকানো, রান না নেওয়া। 
রব-ব্যাটসম্যান শূন্য করার নাম। 

মিভ অন--লেগের দিকে মিড অফের ঠিক উল্টো । 

মিড অফ-ব্যাটসম্যানের সমুখ দিকে অফের ফিল্ডার। 

মিড উইকেট-_ব্যাটনম্যানের স্থমুখ দিকে অনের ফিল্ডার | 

মিডিয়ম পেস--যে-বল খুব জোরে নয় আবার খুব আন্তেও নয়। 

মেডেন ওভাঁর-_যে-ওভারে ব্যাটসম্যান একটা রান করে নি। 

য্যাকশান-- বোলারের বল দেওয়ার ভঙ্গি। 

য্যাগ্রেসিভ ব্যাটিং--রান তোলার জন্যে কষে পিটানো । 

য্যাটাকিৎ ফিল্ড-ক্যাচ লুফে আউট করার জগ্ভে ফিল্ড সাজানো! । এতে 

ব্যাটসম্যানের কাছাকাছি বেশী ফিল্ডার রাখতে হয়। 
ফ্যাপিলিং-_-আম্পায়ারের কাছে আউটের বা দ্রিনের জালো কমে' এলে 

আবেদন। আউটের আবেদনে বলতে হয় “হাউজ দ্যাট ?৮ 
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য্যাওয়ে স্থইঙ্গার__ফাস্ট বা মিডিয়ম পেস বোলারের বল যা? ধন্থুকের 

মতো বেঁকে অফের দিকে যায়। 

য্যালং দি কারপেট-_বলটাঁকে মেরে মাটি দিয়ে গড়িয়ে পাঠানোর নাম 

হিটিং য্যালং দি কারপেট। 

রং আন--গুগলীর আর এক নাম । 

রাউণ্ড দ্রি উইকেট-স্টাম্প ধায়ে রেখে ডান-হাতি বোলারের বল দেওয়া । 

রান আউট--ব্যাটসমান দৌড়ে ক্রীজে পৌছার আগে বল ছুঁড়ে 
উইকেট ভেঙ্গে দ্রিলে রান আউট । 

রান-আপ--ডেলিভারীর আগে বোলিং ক্রীজে পৌছতে বোলারের গতি। 
রানার-_অন্থস্থ ব্যাটসম্যানের হয়ে দৌড়োধার লোক । 

রাবার--এক মরগুমে সব ক'টা টেস্ট ম্যাচ মিলিয়ে এক রাবার । 

রিটার্ন ক্রীজ-বোলিং ক্রীজের ছু" মাথায় সমকোণভাবে ছোট 

লাইন দুটো । 

র্যাবিট--একেবারে কাঁচা খেলোয়াড়। 

লং অফ-_-অফ্ষের দিকে দূরের ফিল্ডার। ফিল্ডি-এর ছবি দেখ । 

লং অন-বোলারের ডাহনে বাউগ্ারীর কাছে ফিল্ডার। 

লং লেগ-_অনে বাউগ্ডারীর কাছে ফিল্ডার। ফিল্ডিং-এর ছবি দেখ। 

লং হপ-যে-বল ব্যাটপমান থেকে দুরে পিচ খায়। অন্ত নাম 

শর্ট-পিচ। 

লং হ্াগুল--জোরে পিটানো। 

লফটিং__বলটা মেরে উচু দিয়ে পাঠানে!। 
লাইফ--আউট হুওয়ার স্থযোগ দিয়েও ফিন্ডায়ের ক্রটিতে ব্যাটসম্যান 

বেঁচে যাওয়া । 

নিফট-_বলট পিচে পড়ে যতখানি লাফিয়ে ওঠে । 

লিভিং দি বল এলোন-_না পিটিয়ে বল ছেড়ে দেওয়া । 

লিভিং দি ব্যাটসম্যান--বলটা পিচ খেয়ে বা পিচ খাওয়ার আগেই 
অফের দিকে চলে যাওয়া । 

* লুজ বল-__যে বলের লেংখ ঠিক নেই। 
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লেগ থিওরী--লেগের দিকে অনেক ফিল্ডার রেখে লেগ স্টাম্প বা তা'র 

সামান্য একটু বাইরে বল দেওয়া । 

লেগ বাই--বল ব্যাটসম্যানের ব্যাট বা প্লাভন ছাড়া শরীরের অন্য 
কোনো জায়গায় লেগে দুরে গেলে যে রান নেওয়া হয়। 

লেগ ব্রেক__ল্পো বোলারের যে বল পিচ থেয়ে অফের দিকে বেঁকে যায় । 

লেগ স্পিনার-লেগ ব্রেকের অন্য নাম । যে-বোলার লেগ ম্পিন বল দেয়। 

লেগ ট্র্যাপ- লেগে ব্যাটসম্যানের কাছে বেশী ফিল্ডার রাখা যাতে তা”রা 

ক্যাচ লুফে ব্যাটসম্যানকে আউট করতে পারে । 

লেট কাট-ব্যাক ফুটে ক্রস ব্যাটের মার যাতে বলটা থার্ড ম্যান বা 

শ্লিপের দিকে যায়। 

শক বোলার-_যে-বোলার এক সঙ্গে অল্প কয়েক ওভারেব বেশী বল দেয় 

না। সাধারণতঃ ফাস্ট বোলার । 

শর্ট পিচ-_লং হপের অন্য নাম । 

শর্ট বান-__খুব কাছের মার থেকে তাডাতাঁডি এক রান নেওয়া । 
শর্ট লেগ-__অনে ব্যাটসম্যানের কাছে ফিন্ডি-এর একটি জায়গ]। 

শর্ট বল-_-লং হপের অন্য নাম। 

শাইন__বলের উপরে চকচকে পালিশ । 

শাটিং আপয়্যান য়েণ্-লেংখ ও ডিরেকশান বজায় বেখে বল দিতে 

একদিকের ব্যাটসম্যানকে রান তুলতে না দেওয়া । 

শুটার-_যে বল পিচ খেয়ে খুব সামান্য লাফিয়ে জোরে সোজা ছোটে । 

সাইট জ্ৰরীন-_বাউগ্ডাবী লাইনে দু" দিকে উইকেটের পিছনে বড় পর্দা। 
সিটার-_খুব সহজ ক্যাচ। 

সিলী-ব্যাটসম্যানের সামনে ফিল্ডিং-এর জায়গা । ছবি দেখো। 

স্থুইসাইড স্কোয়াড--বিশেষ ধরনের বলে যে-ফিল্ডাররা ব্যাটসম্যানের খুব 
কাছে লেগের দিকে দাড়ায় । 

সেট--ব্যাটসম্যান হাত জমিয়ে ফেলার নাম। 
সেঞ্চরী এক শ' রান করা । 
স্কাইয়ার-_খুব উঁচুতে তোলা ক্যাচ। 
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স্কোরার-_যে-লোক খেলার রান ও আউট ইত্যাদির হিসাব লেখে । 

স্কোয়ার লেগ--অনের দিকে ফিল্ডিং-এর একটা জায়গা । মাঠের কে 

কোথায় দাড়ায় সে ছবি দেখ। 

স্টক বোলার-যে-বোলার লেংখ ও ডিরেকশান বজায় রেখে অনেকক্ষণ 
বল দিতে পারে এবং যার বলে বেশী রান হয় না। 

স্টাম্পার--উইকেট কীপার । 

স্টাম্পড-_ব্যাটসম্যান বল মারতে পপিং ক্রীজের বাইরে পা নিয়ে গেলে 
উইকেট কীপার বল ধরে” যখন উইকেট ভেঙ্গে দেয় তখন 

ব্যাটসম্যান স্টাম্পড আউট হয়। 

[স্টকী উইকেট--বৃষ্টির পরে মাঠ শুকোবার সময় পিচ যখন এমন হয় যে, 

বলটা পিচ খেয়ে সাজ্ঘাতিক বেঁকে যায় বা লাফিয়ে ওঠে তখন 

তাকে বলে স্টিকী উইকেট । খুব পাকা ব্যাটসম্যানেরাও স্টিকী 
উইকেটে খেলতে অন্থবিধা বোধ করে। 

স্টিল এ রান--ফিল্ডারদের অমনোযোগ বা টিলেমির স্বযোগে চট করে' 

এক রান নেওয়া । 
স্টোন ওয়ালিং--শুধু আত্মরক্ষামূলক খেলে উইকেটে অনেকক্ষণ টিকে 

থাকা । 

স্ট্ান্স--ব্যাটসম্যানের দ্ীড়াবার ভঙ্গি। উইকেট কীপারের বসার 
ভঙ্গিকেও স্ট্যান্স বলে । 

স্ট্যাণ্ত_আউট না হয়ে এক জুটি ব্যাটসম্যান যতক্ষণ খেলে । 

স্টাইকার-যে-ব্যাটসম্যান উইকেট কীপারের দিকে দীড়িয়ে বল রুথছে । 

তা"র শ্ুটি ষেবোলারের দিকে থাকে, তাকে বলে নন-স্টাইকার। 
স্টেট ব্যাট-_ব্যাট খাড়া রেখে বল পিটানো । 

স্টোক প্রেয়ার-যে-ব্যাটসম্যান নানা ধরনের মার জানে ও ম্বচ্ছন্দে 

পিটিয়ে রান তোলে । 

স্টোক-_মার | 

স্টিকী শট-_অনিচ্ছাকৃত ব্যাটের আনাচে কানাচে লাগা মার। 
ম্পিড মার্চ্যাপ্ট-_খুব ফাস্ট বোলার । 
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স্পিনার_ঙ্সে বোলার, ধারা বলটাকে ঘুরপাক খাওয়ায় 
স্পেল-_বিশ্রাম না নিয়ে একটানা বল দেওয়ার মোট সময়। চলতি 

কথায় এক খেপ। 

হাফ ভলী--যে-ব্ল ব্যাটসম্যানের কাছে পিচ খায়। 

হিট উইকেট-ব্যাটসম্যান পিটাতে গিয়ে যদি ব্যাট নিজের শরীর বা 
টুপি ইত্যাদির ঘায়ে নিজের উইকেটের বেল ফেলে দেয় তবে 
সে “হিট উইকেট” আউট । 

ছিটার-_যে-ব্যাটসম্যান খুব জোরে পিটায়। 
হুইপিং দি বেলস--স্টাম্পড বা রান আউট করতে উইকেটের বেল ফেলে 

দেওয়]। 

হুইপিং দি বল--জোরে অফ ব্রেক বল দেওয়া । 
হুক-_-শর্ট পিচ বল কষে" মেরে” লেগের দিকে পাঠানো । ক্রস ব্যাটে 

ব্যাক ফুটের মার । 

হাটট্রিক--বোৌলার পর পর তিন বলে তিনটা উইকেট পেলে বলা 

হয় হ্াটট্রিক। 





এই লেখকেরই লেখা 

থেলান্ ব্রাডা ক্রিকেট 
ব্যাটিং-এর সমস্ত সংকেত ও ক্রিকেটের 

নান। গল্প ও আলোচন। 










